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Verksamhetsberättelse för är 2012
Arsmötet hölls på Vikens hemgård den 3 mars 2012.

Val av styrelse: Föreningens ordförande Lars Nilsson omvaldes.

Följande styrelse ledamöter omvaldes: Thorsten Persson, Stig Håkansson,
Ake Fagerberg, lngrid Erlandsson.

Som styrelsesuppleanter omvaldes: Jan Hylander, Gun-Britt Berndtsson
och Lars Falk.

Till IT-ansvarig omvaldes: Lennart Håkansson.

I Museikommitt6n omvaldes: Gunilla Holmberg (sammankallande), Evy
Persson, Gert-Åke N/agnusson, Göran Hansson och Margaretha Petersson.

Som Museikommitt6ns suppleanter omvaldes: Torsten Nilsson, Helmer
Lyberg

Nyval: lngmar Hansson.

Revisorer: Omval av Anders Wijk och Carl - Johan Bernhold.

Till revisor suppleanter omvaldes: Börje Johansson och Rolf Andersson.

Representanter i Skånes Hembygdsförbunds årsmöte:
Omval: Evy Persson, Gunilla Holmberg och lngrid Erlandsson.

Suppleanter: Lars Nilsson och Anna Nlagnusson.

Pressreferent: Evy Persson.

Ledamöter i valberedningen omvaldes: Göran Håkansson (samman-
kallande), Lennart Bengtsson, Anna-Karin Andreasson och Bengt Wilhelmsson.

Till att var för sig teckna föreningens firma utsågs ordförande och kassör.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter till
100:- krlperson och 200:-kr per familj.

Styrelsen har haft fyra sammanträden varav tre med museikommitt6n.

Hembygdsdagen firades den 1 april med gudstjänst i Fleninge kyrka och med
kaffesamkväm i Församlingshemmet. Bengt Lindskog berättade om gamla
Ödåt<ra. Många deltagare besökte vårt museum under omvandling. Ebbe Wil-
helmsson fick som brukligt är för dagen, igång den gamla traktorn.

I Fleninge Hembygsförenings regi genomfördes den 29 april "Vårdag i Duve-
stubbe skog" med många uppskattade aktiviteter för vuxna och barn.

Årets bussutfärd den 5 maj gick till Kristianstad, där vi blev väl mötta på Region-
museet och blev guidade i den historiska avdelningen. Trefaldighetskyrkan från
1600talet fick besök och efter lunch ägnade vi tiden åt Vattenriket med en och
en halv timmes färd på Helgeå. Näktergalen sjöng. Hemfärden gick via Vä och
dess ruingavel från St.Gertruds kapell. Vä var under 1500-talet en av Nordens
främsta hantverkstad for guld och silversmeder.

Den 30 maj var det dags för kyrkogårdsvandring. Antalet intresserade ökar. Mid-
sommardagen var det Friluftsgudstjänst vid Fleninge mölla.
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Råkfesten avnjöts på Vikens Hemgård den '14 juni,

Den 1 juli var det dags för den elfte Loppmarknaden vid lvaöllan. Vår loppmarknad
var lika populär som vanligt och gav sköna slantar. scr ce^:r's för underhåll av
Museum och Mölla.

Den 6 juli visades Duvestubbe gård upp för intresserade. Dage- ^ 333es med en
återblick av Joakim Thomasson och Åke Fagerberg över br,3i3-s :.:- gärdens
historia. Pia Wiktors och Bernhard Englund berättade om sin upc. ar: :a -:arden.
"Mingel" i den sköna parken avslutade vårt möte.

Under två veckor deltog vi i Fleninge Vägkyrka med utställning a!' ^a-^i:e kon-
firmationskort från 1894 - 1976.

Den 15 augusti var det öppet museum med två olika teman Ake Fagercerg vi-
sade filmen, som han spelat in den 6 juli på Duvestubbe gard. där Bernhard
Englund berättade om sin uppväxt pa garden under 1940-talet. Till kaffet var det
en trätf med smaskollärarinnan Boel Ärlemyr, som lärt många elever att läsa och
skriva under tidigt SO-tal i ÖOåkra gamla skola.

Vi deltog pa Ödakradagen genom att Åke Fagerberg visade filmen på biblioteket
om Duvestubbe.

Den 4 september var det besök på Museel av 22 intresserade personer från
Helsingborgs Släktforskare. som gärna vill komma igen och forska i vårt arkiv.

Gåsfesten i Scouternas lokal missade vi inte.

Vi deltog på Bokmässans två dagar på Kulturmagasinet på Fredriksdal, där vi
sålde bl.a. bokverk och DVD filmer. En enkel Julfest hade vi för forsta gången i

museet.

Den 12 december invigdes den nya och sedan många år efterlängtade gång-och
cykelvägen mellan Fleninge och Ödakra. Ett femtiotal scouter, barn och föräldrar,
cyklade från Frostgatan till Fleninge församlingshem trots det kalla vädret.

Helsingborgs Lucia med tärnor kom med Ijus och festlig stämning till ett fullsatt
församlingshem. Bengt Lindskog gav en historisk översikt och Jack Bårström
f rån Traf ikverket invi gningstalade.

Under året har arbetsdagarna på måndagar varit till stor nytta och glädje för våra
byggnader saväl som för vårt eget välbefinnande. Föreningen tackar hjärtligt
för allt arbete, som utförts!

Som väl är finns det mer att göra. HjärtligtTack till alla sponsorer, som gör det
möjligt att underhålla vårt Museum!

Hiärtligt tack för allt, som lämnas till vår Loppmarknad till försäljning.

Styrelsen



Årskrönika 2012

Två händelser av betydelse har inträffat i Fleninge/Ödakra under det gångna
året.

Flera personer pa orten har på olika sätt arbetat för att få till stand en cykel-
väg mellan Fleninge och ÖOåt<ra samt att scouter och pensionärer skulle få
tillgång till en lokal på gamla Norrlyckeskolan. Lokalen skulle ocksa kunna
användas till privata fester.

Cykel- och promenadväg har diskuterats i femtio år och den 12 december
firades den med invigning i Fleninge församlingshem. Ett femtiotal Ödakra-
bor trotsade 1O-gradig kyla och cyklade till Fleninge för invigningsfest i för-
samlingshemmet, som var fullsatt. Helsingborgs Lucia med tärnor var där
och spred ljus över festen.

Beträffande lokalen på Norrlyckeskolan har scouter och pensionärer haft lån-
ga diskussioner med kommunens tjänstemän. Hyreskontraktet är nu skrivet,
men endast på två år.

Vad som sedan händer vet vi inte. Det fordras att många Ödåkrabor försöker
påverka kommunens politiker och tjänstemän. Roland Olofsson fick årets
Ödåkrastipendium för sitt engagemang i ärendet. I oktober månad ordnade
scouterna invigningsvisning av lokalen.

I april organiseraOe ÖOåkra scouter, Fleninge hembygdsförening med Tufve
och Sissas [Vuseum samt "Ödåkraregionens framtid" en familjedag i Duve-
stubbe skog med olika aktiviteter. Denna dag blev mycket uppskattad.

Personer som bor på Plutogatan i Ödåt<ra har klagat för kommunen på
trafiksäkerheten i sitt område. Kommunen har lovat att vidta vissa åtgärder
f ramöver.

I november inträffade ett mordförsök på Saturnusgatan. Polisen utreder, men
än har det inte framkommit att någon gripits.

Vädermässigt har årets sista månad karaktäriserats av ömsom sträng kyla

och ömsom blidväder varav besvärliga trafikförhållanden.

Slutligen är det förvånande att myndigheterna har godkänt det enorma byg-
get på skolgården på gamla högre folkskolan i Fleninge.

Birgitta Paulsson
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Väder och skörd 2012

JANUARI: Det milda och blåsiga vädret trän 2011 fortsatte och kylan kom inte för-
rän de sista dagarna. Solen visade sig. Nederbörden för manaden blev 78 mm.

FEBRUARI: Första halvan av månaden gav vackert och soligt vinterväder med -6
grader den 5 februari. I slutet av månaden blev det full storm, som slet sönder hus-

tak och träd. 32 mm nederbörd föll.

MARS: lnleddes med några plusgrader och lite sol d.v.s. Vår/vinterväder. Manadens
nederbörd blev 27 mm.

APRIL: Kyligt väder, men den 29 april blev det 17 grader. Till den sista aprrl hade

den mesta grönskan slagit ut. Vaöruket var i gång och 45 mm regn föll under
månaden.

MAJ: Månaden började med fint väder och den 2 mE var det +20 grader. Därefter
omväxlande svalt och riktigt sommarväder 27 grader och åska. Endast 23 mm regn

JUNI: Vädret blev i början, som i maj uppehåll, men inte så varmt. Fram till Midsom-
mar regnade det dagligen och det kom 118 mm regn under månaden.

JULI: Juli blev en bra sommarmånad med lite regn ibland och lagom varmt.
Höskörden genomfördes utan problem. 82mm.

AUGUSTI: Augusti blev också bra och man kunde börja tröska och plöja och även
pressa halm. Det föll 35 mm regn.

SEPTEMBER: Första hälften av månaden var vädret bra, men övergick till dagliga
regnskurar, som gjorde all odlingsmark svår att bearbeta. Betupptagningen startade
i dynga. Det föll 93 mm regn

OKTOBER: Månaden fortsatte med dagliga regn. Den 19 oktober var det 19 grader
varmt. En vecka senare kom frostnätterna. Det föll 94 mm regn.

NOVEMBER: Första halvan av månaden fortsatte med dagliga regnskurar och den
andra halvan fick lite sol tillfälligt plus snö. Resultatet blev 48 mm regn.

DECEMBER: Vintern kom i början av månaden och till Lucia hade vi -14 grader
med snö. som låg kvar till midvintersolståndet. Till juldagarna var snön borta och det
blev åter regnigrt och disigrt.50 mm nederbörd föll i december.

Totalt för aret föll 745 mm regn under 2012 i Fleninge socken. Tack och lov kom de
flesta skurarna mattligrt åt gången och ej som i södra Halland i störtskurar på upp till
100 mm åt gangen.

Sonja Larssotr & Et-v Percson



Otto Olsson
Otto Olsson föddes på Fleninge Allmänning 1890 och bodde kvar där i hela sitt
liv. Han tillhörde det sena 1&O0-talets begåvningsreserv som aldrig fick ta vara
pa sina möjligheter. Han var mycket vältalig och en hängiven socialdemokrat.
När Otto fick pension skrev han ett brev till stadsminister Tage Erlander och
tackade för pensionen och han fick också ett svarsbrev.

1951 skrev han följande om sitt liv. Detta är en ordagrann återgivning.
"Fleninge allmänning På 1 900-talet

.Jag börjar min skildring af mitt barndomshem på 19OO-talets början. Min far arren-
:erade det av Magnus Persson Magnerup. Jag gick i skola " änna" till 1904. Det var
g aJa dagar under skoltiden många glada och trefliga minnen har jag f ran den tiden
Ja.c sager som iden gamla sången om mitt barndomshem.

Här är den port där jag var jämt välkommen, av modersblickar alltid lika varm, här låg
jag förr frän lekens möda somnad. Jag bars till vilans bädd af faders arm.

Pe sommaren 1904 började far bygga ett hus i den så kallade Mölledammen vi
bodde den sommaren i det nuvarande handlarens hus där fru Persson har sin affär
på hösten blev vårt hus färdigt så vi kunde flytta in. Mor var så glad att få komma till
eget hus. 1905 konfirmerades jag i Fleninge kyrka det var en högtidlig akt när vid stod
vid altaret och sjöng den vackra psalmen "Se det goda land på den andra strand" och
pastor Lundblads tal till oss och sedan gick tiden 1908 var jag 18 år gammal jag säger
som man sjunger i barndomshemmet.

Här var sol och sommar över gröna hagar, när som artonåring jag där hemma var,
och de minnen som står kvar frän dess dagar. är det käraste och vackraste jag har.

Pä 21 års dagen uppvaktade mig Ellida med gävor och ett vackert brev där hon ön-
skade mig en glad ungdom och en riktigt fin kostym som hon gav mig dagen till ära.
1927 tlfilade jag bort i N/anhems gamla hus till 1937 då jag flyttade till N:o 16 min
nuvarande ungkarlskula där jag riktigt stortrivs och har det riktigt elegant.

Nu skall jag sluta om mitt barndomshem och börja min skildring om Allmänningen.
Jag börjar med Skoggömmaregården den egdes i början av '1900-talet av Karolina
Hansson och Petter Hansson hon hade varit gift med Nils Sonesson och hade i första
giftet döttrarna Sofie och Elise den senare gift med Peter Stenson Fleninge Boställe
Petter Hansson dog 1904 och hon dog 1922 man har mänga gamla legender och
"sägned'och spökhistorier från den tiden. Man pästod att klockan 12 på natten låg en
svart hund och vaktade trappan, men det är väl bara skrock alltsammans kan jag tro.

Jag vandrar vägen fram till det gamla Möllehuset där bodde en gammal gumma vi

kallade henne Möllehus Kjerstin hon gick alltid och klädde §rkan till jul hon dog 1913

och 1940 härjades tvlöllehuset af eldsvåda.

Jag följer upp till den s. k. "Lerhyble sonen" det var en gammal smed af den gamla

stammen han hade en son som hette Johannes som reste till Australien han fick en
gammal koffert av den gamla smeden när han kom till Nordsjön kasta han kofferten
överbord och sade segla nu hem och tacka sa "Lerhyble sonen" och tacka för lånet.

Och verkligen tre veckor efter kom kofferten lugnt seglande i Öresund. Gården äges
nu av Börje Löfgren som har en pampig och stor handelsträdgård och alla de gamla

minnena är fullkomligt borta allt är modernt efter nutiden.



Mitt emot Löfgrens låg det så kallade" Rubbehuset" där bodde en gammal sinnessjuk
gumma när hennes man dog så sade Petter Hansson nu ber vi Nils Andersson till den
sista färden då sade hon nu får han det bra någon sakr'aJ eler honom talade hon inte
om. Det gamla huset blåste omkull julstormen 1902, Ja-c:a'3^-s: Ce gamla husen
de nyare husen har kommit på senare tid.

Jag skall nu tala om Sten lt/ånssons far och det hus han bc ::: ::: - -'. a'aqde Karl
Bengtssons hus, tt/åns som vi kallade honom var ett gammalt 3'; -a ::: 3a åro alla
historier om honom. Här är en av hans roligheter. Han gick tiil sia- :€- ::en g*
man, man hade inga cyklar. Han kom från stan och far sände mig Ci: e: a'i- - r.rans

var just kommen hem. Han hade lagt sig i sängen och börjat dricka -- ':s. a- - :'lan

var ganska påstruken, han hade en liten hund som han kallade tös:- -a' '.'a^s tog
brännvin i koppen servera han tösen på fatet hon drack sa länge -:- :'.:a:€ -'ron
dansade runt i hela rummet då skrattade Måns och sade tili m : s3 sa 3 a: :oser. år
hon är lika glad som jag. Han hade en hustru som hette Pernilla ccn non söp hon
också en gång jag var där sade Mans till henne att hon skulle bjuda mig pa kaffe hon
var lite glad i tonen och eldade ovanpå kakelugnen men lt/äns skrattade och sa att
mor hade tagit en tar för mycket tvlåns var en stor spjuver som ville skoja med alla i

den tiden hade man nere vid bäcken en grotta där hade man sina supgillen. Det var
en midsommar en gammal soldat som gick under öknamnet Pilgren man fick för sig
att fira hans begravning fast han levde i all välmåga Mäns tog till stan och köpte ett
ankare brännvin och Pilgren var med på noterna det blev en riktig treflig begravning
det villjag lova. Måns hade bjudit far och Lundkvist i ÖOåt<ra att bevista begravningen.
h/itt under ett tal för Pilgren sade far till Mäns. stryk fingrarna pa kaffesur och klappa
Lundkvist sen sade far till Lundkvist klappa Mäns. Mitt under Lundkvist tal tili l,'!ans
så sade han du har varit en snäll pojke, men du har blivit lite svart i dag far passa pa

tillfälle att gå efter spegeln och visa de värda herrarna hur de såg ut, och de var san-
nerligen inte fagra att se på så allt var det en treflig begravning.

Vid sidan om Vesterdals vagnmakeri låg ett gammalt hus som ägdes af Bengt Hans-
son, min syster bodde där 1904 hon arbetade i Floras trädgård den gongen hans
hustru hette Pernilla, när hon dog sä sade Bengt. Hon var alltid glad vid dans, jag
tycker det bäste vi kan göra för henne är att vi städar på logen och ställer till lite dans,
mor skulle säkert tycka det var det bästa sättet att fira hennes begravning så inte var
sorgen hos Bengt särdeles stor.

Så har vi Sven Sonessons gamla hus, han hade alltid kor att plöja med, han hade
två döttrar Signe och Ester som togo betor i sallskap med oss i många år Signe blev
lärarinna i Smaland, gifte sig med en äldre man. men skildes efter kort tid Ester är
gift i Västmanland gården äges nu af trädgardsmåstare Ottosson som har en liten
trädgärd där.

Jag har ett gammalt hus som låg mittemot nuvaran.de Hultmans trädgärd de som
bodde där kallade vi Jöns Hansson han var alldeles 'i,ärkbruten och kunde inte gå
utan på kryckor hon vävde mattor, de hade en liten ko. Ellida hämtade mjölk hos dem,
jag var efter mjölk där många gånger där var jordgolf som ,,'ar sand pa med grankvista
golf hade man inga, den gamla gumman var en snäil gumma hon sade, nu lille pojk
skall du ha en god kaka innan du går hem med mjolken.

Jag mins även ett gammalt hus vid horsarydsvejen dar bodde ett gammalt par han
kallades Karl Peter han var far till den store musikhandlaren Strandkvist i Helsingborg
han tjänade pä Björkdala han blev ihjälstängad av en tjur han var ryktare på gården,
jag var där som liten pojk många gånger hos dem.
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== =--- e:i gammalt torp. Där bodde en gammal gubbe som gick under

---=- -=' S:3erd" han var ett gammalt original, vintern 1888 var mycket snö ute
-.' :.'"::ace kom vatten istugan så sängen flöt, men han fann sig klockan fyra på
- -'3.ren sade han till sin fru mor nu stöter vi på grund.

-a3 har talat om de gamla husen. Nu är Allmänningen modern med fina vägar och
s:ralar i elektriskt ljus. Andra tider och seder vi säger och skriver 1 951 .

ÖOåtra den 22januari 1951

Otto Bernard Olsson"

Otto Olsson läste mycket böcker, som han ftitigt tånade på öaå*ra bibliotek. Han
arbetade i Löfgrens trädgårdsmästeri samt med betgallring och betupptagning
pa de olika gårdarna. Under tröskningsperioden när tröskan flyttades från gård
till gard arbetade han med tröskningsarbete. Mestadels stod han längst upp
och lade ner säden itröskan.

I slutet av sitt liv bodde Otto Olsson hos sin systerdotter Astrid Löfgren och
hennes familj, där han fick god omvårdnad. Han avled 1977 04 03 och är be-
gravd på Fleninge kyrkogård,

Birgitta Paulsson

Assarina vid sitt hus.

öppettider 2013 på Starke Tufves Museum.
Söndagen den 28 april 10.00-13.00.

Våren hälsas välkommen i Duvestubbe naturreservat med olika aktiviteter för både barn och
vuxna i skogen. Ornitologen Ulrik Alm guidar bland skogens fåglar och natur. Visning av Starke
Tufves museum och en guidad tur in på Duvestubbe gård. Fleninge hembygdförening serverar
kaffe och korv med bröd.

öppet med guidning: Söndagen den 2 juni kl. 13.00-15.00
Söndagen den 7 juli kl. 13.00-15.00
Söndagen den 4 augusti kl. 13.00-15.00
Söndagen den 1 sept. kl. 13.00-15.00

För b"okning av guidning i museet vid andra tidpunkter,
ring Ake Fagerberg päO42-2O 4027
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Starke TUJve
Förord

Alla ivår bygd äger en kulturskatt ut över det vanliga. En s<a: s:- 'jts vidare från
generation till generatiort i över 300 år, och som måste varCas ::' z' sassas till vår
tids krav på titlgänglighet. Detta för att nå fram till nya generati3'e'

Det handlar om de unika sägnerna om Tufve Jönssons (1685-1747 .'., ?:.' c.örjan

av 1700-talet. Redan under sin levnad blev Tufve Jönsson "bravaoE'-:s -:-- pa
grund av sin imponerande styrka och sin stora hjälpsamhet.

Den som tidigt insåg berättelsernas kulturella värde var Gisela te^:.r: -'a:3 Ar

1890 lät hon och hennes far. konsul Carl Henckel, uppföra ett r -s:-- :,=- caret
Tufve och Sissa, vid Duvestubbe gard. Första gången berättelserra :r S:ar<e Tufve
kom i tryck var i Öresundspostens jubileums-nummer år1928,

Fram till andra världskrigets utbrott 1939 kände praktiskt taget varje person iKul-
labygden till denna kulturskatt. [t/en efter kriget föll minnet av Starke Tufve allt mer
i glömska, och samma öde drabbade så småningom även "Giselas lilla museum",
trots att hon skapat museet, just för att folk aldrig skulle glömma bort Tufve och hans
hustru Sissa (Karna).

Men idag är Starke Tufues museum vitalare än på länge och berättarskatten har åter-
uppstått. Här bjuder vär krönikeskrift på ännu ett par "Tufveberättelse". med charm-
fulla illustrationer av konstnären Jörgen Waltermark.

Slaget vid Helsingborg.

I slaget vid Helsingborg 1710 var sannolikt inteTufve Jönsson med, men som
26-årig yngling var han och andra bönder från Allerum och Fleninge socknar
ålagda att återställa slagfältet vid Ringstorp och begrava de stupade.
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=- ;a-; :=:=- 313 ^ans }<amrater, att en av de stupade var längre han själv.
--'.: -=s:: :a den fallne, och det visade sig att denne var något längre.
=:'a-ja: naröver slängde han "liket" vårdslöst ner i den gemensamma grav-

=- Ett underligt ljud hördes och Tufve blev "haj" över sin obetänksamma
randling. Den långe karlen, som förmodades vara död, var i själva verket
endast svårt skadad.

4?
fr

T [,,v
tln

/r

{#,{
\

I-\
I

L

Efter lämplig behandling av fältskärn repade han sig och blev'återställd.
Tufve, som ångrade sin överilade handling, tog honom sedermera isin tjänst.
Enligt traditionen var det denne man, som var Tufve behjälplig, då han tuk-
tade Vramlingarna i Ostergård.

Giftemål
I april 1710 dog välaktade rusthållaren Bengt Kristiansson i Duvestubbe. Det
dröjde inte sorgeåret ut innan hans dygdädla efterleverska, Pernilla Knuts-
dotter, som en gång spelade den kvinnliga huvudrollen i en historia från Karl
Xl:s jakter i Allerumskogarna - vi återkommer därtill - började kasta kär-
liga blickar på den starke ungersvennen Tufve Jönsson. [\4ed resultatet att
hon i juli 1711 trädde i brudstol med bravadernas man, som han redan då
kallades. Nu blev Tufve innehavare av Duvestubbe, som gärden strax efter
ÖOåt<ra heter.

På den tiden lydde Duvestubbe under Kulla Gunnarstorp.

Redan året efter vigseln blev Tufve änkling, och det dröjde inte länge förrän
naboarna begynte tala om, att den unge Duvestubbemannen borde skaffa
sig en ny kvinna.
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Omsider "började den betänksamme Tufve att lyssna till de goda raden =^
vacker dag klädde han sig isina bästa gilleskläder, tog en hastg'--i
handen och sade till sitt husfolk att han tänkte gå till Kullagården oc. (c:a
en följa (ungsto).

ltlen så långt gick han inte. Han stannade i Brunnby och friade till en ung
bonddotter, och i början av 1713 hemförde han sin brud. Hon hette Karna
och födde under arens lopp 10 barn.

Genom Starke Tufves talrika
avkomlingar blev Tufvesläkten
Luggude härads största bonde-
släkt.
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Bereds ka pstidens Duvestubbe ur ett barn perspe ktiv.

tvlrn kära Pappa arrenderade Duvestubbe mel-
lan åren 1941-47. Mina första minnesbilder
härrör sig från beredskapsåren. Varje mältid
började med intagandet av en matsked fisklev-
erolja följd av en rejäl sked Solesan.

I min minnesbank ser jag ett myller av liv och
rörelse på gården och dess omgivningar. Sol-
dater blandades med gårdens alla arbetare,
pigor, lekkamrater, hundar, hästar och hölass.
Folk kom och gick.

Somrarna var soliga och tycktes oändligt lån-
ga, sorglösa och spännande. Vi barn sprang
a ltrd "barplatta" d v s utan skor. Svarta bubblor
pä Allerumsvägen svedde våra fotsulor.

Varje morgon kl. 07:00 tog Pappa emot arbetsstyrkan framför häststallet.
Rättaren Guldstrand basade över 1O-l2lantarbetare med lika många hästar.
Vi hade medfört en traktor, "Munktellaren", med järnhjul och föraren Axel
Brandin från Gustavsborg i Mörarp.

Under betgallrings- och skördetid utökades arbetsstyrkan med danskar och
norrlänningar. Aven soldaterna hjälpte till. Deras officerare åt då och dä i

matsalen med oss. Någon gang bjöd de på ärtsoppa i tält bakom logen.

Ofta satt jag uppflugen på vedlåren i köket och lyssnade på pigskvallret. De
hade ett helt annat sprakbruk än det som gängse förekom i familjen i övrigt!
Soldater stod ofta och pratade med pigorna vid köksdörren. De pratade om
dansstället "Gustavsborgs Park" som låg nere i skogen. Av soldaterna fick vi
pappfigurer mot vilka vi sköt med slangbåge.
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En gång när det tröskades på logen rutschade jag nedför en halmstack och
hamnade just framför en cyklande soldat. lVitt ena ben bröts tvärt av. Fru
Guldstrand bar in mig i köket. Dr Stenport på "Vanföran" gipsade benet flera
gånger, da gipset löstes upp, när jag trampade runt i vattenpölar.

Ett kusligt minne har jag f rån sommaren 1945. Ett häftigt åskväder drog över
oss. Pappa hade just farit in till stan för att ansluta till tt/amma som redan var
där. Vi tre barn satt med tvä hembiträden, som pigorna nu börjat kallas, i pig-
kammaren innanför köket. Plötsligt kom blixt och knall samtidigt. Hela huset
skakade och oljudet var öronbedövande. Jag och ett hembiträde rusade upp
för trapporna till sovrummet där vår yngste bror låg i sin vagga. Just Ca ',,r sköt
upp dörren slog en jättestor ljusgrön, genomskinlig våg över ossl Vr sler at
oss den lille och sprang ner igen, just som Pappa kom in genom köksdorren.
Han hade hört smällen, vänt om och fanns nu till var stora glädje hos ossl Vr

fann att lampan högst upp i hallen helt hade pulveriserats. Husets blymant-
lade elkabel hade smält och droppat ner på golven. Turen var med oss, det
började inte brinna.

Under flera år bodde en finsk mamma (tVargit Mäkelä) och hennes dotter
(Soili) i ett rum på andra våningen. Efter kriget atervände de till Helsingfors.
I många år skickade de julklappar till oss.

I slutet av kriget hörde vi ofta nattetid hur stora flygplansflottor mullra.:: ' :;
över oss. Några timmar senare kom de ater efter att ha släppt s ^ 3:-:,=:.
över tyska städer. lbland sköt vi undan masoniten man spikat'c":-s:':-
Vi såg då hur luftvärnsstrålkastarna svepte över himlen in mot Hels -;::-l
Flygplansbesättningarna fälläe staniolremsor från planen för att 'c-', a

luftvärnselden. Vi sprang omkring och samlade in dessa "ostapapper" sorn ,l
kallade staniol remsorna.

En kväll när vi satt i lugn och ro, skakade det till i hela huset. Vi fick senare
höra, att man skjutit ner ett tyskt flygplan vid Berga, bara några kilometer
frän oss.

Under krigsären var det ett ständigt besök av kaffedrickande och stickande
damer. De stickade allt möjligt, som de sk o<ade iväg till det krigsdrabbade
Finland.

Så här efteråt kan jag inte påminna mig at1 v' <ände nagon skräck för att
kriget skulle drabba oss. Jag vet att det talaCes om att vi skulle upp i små-
landsskogarna om "tysken" kom. Detta var j.r ätminstone för mig enbart
spännande.

Ofta ställdes det till med stora middagar, Froken Snygg förstärkte köksper-
sonalen. Hon tillagade fantastisk vaniljglass. Dess like har jag aldrig sedan
dess upplevt. Efter en sädan middag samlades alltid ett tjugotal män i "herr-
rummet". Där dracks det kaffe och cognac, röktes cigarr och berättades his-
torier. Ofta kom slaget vid Helsingborg upp. Jag minns hur inlevelsefullt de



==': -a--ei oerättade; "Hade inte den där dj-la stenruren varit ivägen,
- =:. 3=^ert kommit fram i tid med sin skvadron o s v ,"Da fick jag intrycket
:. a: oe själva deltagit i slaget.

Dappa visade då och då upp "Starke Tufves museum" för bekanta eller turis-
:=r'. Museet låg vid "Tattarhålan", vilket i bara sig var skrammande. Då fönster-
uckorna öppnades, minns jag hur ljuset silade rn och belyste Tufve och Sissa
som satt därinne i form av ek-stoder. Pappa berättade om Tufves Jönssons
bravader för 300 år sedan. T. ex. om hur ha' ^'iec en : ste sta^3 skrämde iväg
''Vramlingarna", så att de aldrig aterkonr ccn crakade pa D"vestubbe.

Allt detta och mer därtill, etsade sig fast i mitt minne sa pass, att jag året in-
nan min pensionering, fick tag i ett gammalt ryttartorp, som jag och min son
plockade ner och flyttade till mitt nuvarande hem vid Simsjön strax utanför
Skövde. Pa detta sätt ville jag återuppliva minnena och miljön, som var för-
--:3aC med StarkeTufve. Ryttartorpet harföljts av det ena huset efter det
z' :')-: Cet som i dag är "Ryttmästarbostället". Om Du googlar på detta ord
se- r- 'v'äC Starke Tufve givit upphov till, även i Västergötland.

Åke framför Ryttmästarbostätlet vid Simsjön i Skövde.

Jag är mycket tacksam och glad över att Hembygdsföreningen med Ake
Fagerberg, på ett så föredömligt sätt äterställt Starke Tufves museum, efter
senare års förfall. Heder åt er som lagt ner så mycken tid och ideellt arbete
på den förnämliga restaureringen.

Det var för mig fantastiskt att återkomma till Duvestubbe för en dag som-
maren 2012.1 salongerna berättade jag om mycket av det jag nu nedskrivit.
Föredraget spelades in och finns på en CD-skiva. Ake producerade också
ett bildspel.
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Jag måste säga att det skar i hjärtat, då jag vid mitt besök fann, att man helt
skövlat den gamla fina parken med fruktträdgård. Vildvinet som så vackert
ramade in verandan var bortrivet. lnte nog med det, nagon har ersatt den
höga vackra hagtornshäcken längs Allerumsvägen med en gräsligt ful jor-
dvall! De stora fina grindarna hade också skattat åt förgängelsen. Av den
vackra hängalmen, där Pappas kattugglor ofta höll till, syntes nu bara en
kärnfrisk liten stubbe!

Det var med bävan jag gick in i huset. Till min stora glädje var det mesta gud-
skelov bevarat. Minnen från vår tid på Duvestubbe slog emot mig. Jag kunde
riktigt höra röster av nära och kära och för min inre syn se dem framför mig
i rummen.

Ja, alla har vi våra barndomsminnen. Tufve Jönsson hade säkert sina. Tänk
om vi förunnats att del av några av dessa hans minnen.

Ake bad mig skriva ner nägot av det jag fick uppleva under min uppväxt pa
Duvestubbe under krigsåren pa 1940-talet. Någon får kanske en aha-upplev-
else då ni läser vad jag i korthet nedtecknat.

Jag hoppas innerligt, att de som i framtiden får förmånen att växa upp på
Duvestubbe, på samma sätt som jag, får bära med sig nya, vackra ocf' ^-
spirerande minnen.

Bernhard Englund
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Vårt signum för Duvestubbe gård.

rl

- T
!I

L-.

f,

J
'L T

ffiri\t

a
a

o
o
oI

) I t.

aL, L / -T

I

-
t--\

)
T

r-



En bild berättar

Hanna gifte sig med Sven Larsson 1871 i Kattarp.

Sven var dräng hos Per Gunnarsson i Kattarp där paret bosatte sig efter
giftermålet.

Sven och Hanna fick 4 barn, Ludvig 1872. Gustav 1874, lngrid 1877 och
Hilding 1886. Gustav blev endast'18 ar och lngrid dog vid 6 veckors älder.

Hanna som blivit änka 1890 flyttade med sin två söner Ludvig och Hilding
till Fleninge allmänning nr B år 1900. Det lilla torpet brukades av Hanna och
Ludvig som valde att inte flytta hemifrån utan hjälpte sin mor till hennes död
1930. Min far Hilding lämnade hemmet för tjänst i Flottan.

F1=. Hannas död brukade Ludvig torpet till 1934.

Fam. Larsson samlade till fest på gårdsplan till Fleninge Allmänning nr I i bör-
jan av förra seklet. På bilden ses från vä. Hanna Larsson med sönerna Hilding
och Ludvig. Av den trevliga dukningen och årstiden kan det vara ett firande av
Hildings födelsedag den 29 augusti.

Erland Rosberg
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Fleninge

Jakt & Fritid
Här hittar du alltid ett brett sord-
ment av kvalitetskläder till bade dam

och herr, frän vdlkända märken som
t. ex. Barbour, Tulcan, Hammer-
schmid och Ivanhoe.

t/at1rommen!

Susanne, Tontn4, Lars dz Magdalerua

Öppettider
NIändag-fredag ki. 11-18 - Lördag kl. 10-14

TeI. 042-20 24 00 - r.ru.r.uflerungeiakt.se
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ÖDÅKRA HÅRSTUGA

HAGAGATAN 2
rEL 20 50 53



Däck - Fälgar Hjulinställningar
Däckförvaring
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I år firar vi 85-årsjubileum samt
40 års samarbete med Honda!
Snart är våren härl Välkommen att besöka vår butik som är full
av Hondas maskiner både för trädgård och industri.

@

Honda EU20i
Bärbart inverterelverk som ger
jämn och fin ström. Pris fr 16 690:-

&
Honda UMS25 Grästrimmer
med böjd rigg - 5 års garanti
Ord.pris 3.590:- Nu 2.990:-

-s

prylar.elektriska

300
500

paar2endastGarantitidoBs!

J,Hon
Pris
Pris

da Miim
:20.400r
:23.400r

Robotklippare
2200kvm Miimo
3000kvm Miimo

rO

UBM
ABELMSSONLHwl

or7grundadFima

Bengt Wilhelmsson
Dlrekt 042-2049 15

N/obili 0709-98 77 01

. -- :': ;.'anit
' 

=.. a':gdt-
'.:s,cnelit bruk).

-Båst itest enligt Smartson (smartson.se)

wr*wtm-fleni

PRfITZ
Fleninge 042-21 48 48

oa

När pris oeh kvalitet är av§örande.

Alltid ett hundratal be§agfnade bilar på la$er.
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Föreningens aktivitete r 2013

1. Arsmöte 2013 2 mars i Vikens Hemgård kl. 18.00

2. Storstädning 1B mars kl. 8.30-1 2.00

3. Arbetsdagar startar den 25 mars kl. 8.30

4. Hembygdsdag söndagen den 1 4 april

5. Duvestubbedagen söndagen den 28 april

6. Utfärd söndagen den 5 maj tillYstad
och till Johannamuseet.

7. Öppet fvluseum onsdagen den 15 maj kl.1}-21

B. Kyrkogårdsvandring onsdagen den 29 maj kl. 18.30
Kaffekorg medtages.

9. Råkfest den 14 juni, Vikens Hemgård kl. 19

10. Friluftsgudtjänst Fleninge ltllölla, midsommardagen kl. 13.30

1 1 . Loppmarknad söndagen den 7 juli vid Möllan kl. 10-14

12. Öppet Museum onsdagen den 14 augusti kl.1 B-21

13. Ödåkradagen lördagen den 7 september

14. Öppet Museum Alla Helgons dag kl. 1O-14

'15. Gåsfest B november kl. 18.30 i Scoutlokalen

16. Julfest på Museet

17. Årsmöte 2014 Lördagen den 1 mars 2014

För den som får gäster, som behöver sysselsättning, ring antingen
042-20 48 04 eller 042-20 49 70 för överenskommelse om tid att besöka
vart i nnehållsrika museum. Välkomna!

Vi fortsätter ännu en gång med Loppmarknad vid Fleninge tvlölla för att få
ihop pengar till drift och underhåll av lt/öllan och lMuseet. Vi tar gärna emot
varor till försäljning, dock ej böcker, möbler, mattor och kläder. Hembakat,
satt, sylt, blommor och grönt tar vi gärna emot.

Hjärtligt tack för allt vi får till försäljning!

För f ragor och ev. om hämtning kontakta Olle Olofsson tel.20 52 45,
Stig Hakansson tel. 15 36 10 eller Lars Nilsson tel. 20 49 70.

Styrelsen



KALLELSE
FLENINGE HEMBYGDSFÖRENING
kallar härmed titt ordinarie ÅRstrrtÖfe iVikens Hemgård,
lördagen den 2 mars 2013 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet välkomna till sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00.
Anmälan till sup6n senast den 23 februari per tel. O42-20d;970 eller o4,2-2A5245.

OBS! Årsmötet kl. 18.00

STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
Anordnas söndagen den 14 april 2013 med Gudstjänst i Fleninge Kyrka kl. 13.30
Dårefter kaffe i församlingshemmet.

Ca H. 16 är Museet öppet, traktorn igång ocn Öaåtrarummet klart för invigning.

UTFÄRD
Den årliga utfärden sker i år med JP Bussresor och går tillYstadtrakten och till
Johannamuseet söndagen den 5 maj. Betalning insändes till plusgiro: 7 61 30-4
senast den 20 april. Priset för resan är 450:-

Bussen avgår kl. 8.00 från Tjollen. Anmälan och deltagande till tel. 20 48 04 eller
0734-16 89 39. Medtag frukost.

nÅrresr
Fredagen den 14 juni 2012 kl. 19.00 på Vikens Hemgård.

Bindande anmälan till 042-20 52 45 eller 20 49 70 senast den 4 juni 2013.

cÅsurDDAG
Den 8 november 2013, kl. 18.30 i Scoutlokalen
blir det gåsmiddag.

Bindande anmälan till 042-20 49 70 fr.o.m. 1 oktober 2013

Medlemsavgift: 100:- per peftion,200:- per familj
Plusgiro: 7 61 30-4, www.hembygd.seffleninge

FLENINGE HEMBYGDSFÖRENtNG
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