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Verksamhetsberättelse för år 201 3
Årsmötet hölls på Vikens Hemgård den 2 mars 2019.

Val av styrelse: Föreningens ordförande Lars Nilsson omvaldes.
Följande styrelse ledamöter omvaldes: Thorsten Persson, Stig Håkansson,
Åke Fagerberg och lngrid Erlandsson.

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

Till lT-ansvarig omvaldes: Lennart Håkansson.

I Museikommitt6n omvaldes: Gunilla Holmberg (sammankallande), Evy Pers-
son, Gert-Åke tvtagnusson, Göran Hansson och Margaretha Peterson.

Som Museikommitt6ns suppleanter omvaldes: Torsten Nilsson, Helmer
Lyberg och Ingemar Hansson.

Till revisorer omvaldes: Anders Wijk och Carl-Johan Bernhold.

Till revisorsuppleanter omvaldes: Börje Johansson och Rolf Andersson.

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

Som suppleanter omvaldes: Lars Nilsson och Anna Magnusson.

Som pressreferent omvaldes: Evy Persson.

Till ledamöter i Valberedningen omvaldes: Göran Håkansson (sammanka-
llande), Lennart Bengtsson, Anna-Karin Andreasson och Bengt Wilhelmsson.

Till att var för sig teckna foreningens firma utsågs ordföranden och kassör.

Årsmöte beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter till
1 OO:-/person och 2OO-l familj.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om O:-kr i avsättning till reserv-
fonden.

Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med lagerkrans och tillhörande diplom,
delades på förslag av Fleninge Hembygdsförening ut till Gunilla Holmberg, vilket
hon hjärtligt tackade för. Stort tack framfordes av ordförande Lars Nilsson till sty-
relse och museikommitt6 för gott samarbete.

Arbetsåret startades som vanligt med storstädning och den 14 april var allt
klart för Hembygdsdagen, som var välbesökt. Ebbe Wilhelmsson fick igång den
gamla traktorn. lntresset fOr Ödåkra utställningen var stort. Måndagsgruppen var
igång igen. Möllans rundgång var i behov av renovering och målning och mu-
seibyggnaden hade behov av bättre belysning, vindsutrymmen rensades och
utrymme för extra foremål fick plats.

Under tiden växte ÖOåfra museum fram allt tack vare Åke Fagerbergs energi och
kunskap. Den 6 apri! fick vi en guidad tur av Åke genom Ödåkras äldre delar. Vi



fick b!.a. veta att, när vi passerar mellan Centralgatan och Palmgatan, passerar
vi över fröknarna Palms en gång så stolta sparrisbänkar!

Duvestubbedagen firades den 28 april med "Ank-race" i bäcken, guidning om
flora och fauna av Ulrik Alm, öppet "Tufve och Sissamuseum" och besök på Du-
vestubbe gård. Därtill kaffe och varm korv och överallt blommande vitsippor i

bokskogen.

Den 25 maj var det dags för "kulturtrampet" mellan Tufues museum till Jöns Jons-
gården med avslut under Gunillas blommande äppelträd.

Årets utfärd gick tillYstad och till Johannamuseet.

Med temat hantverkare ledde Birgitta Paulsson kyrkogårdsvandringen 29 maj.
Intresset ökar för varje år.

På Nationaldagen tilldelades föreningen en ny flagga, som hämtades på Fred-
riksdal.

Tre Öppethuskvällar har anordnats med tema Orientexpressens stopp vid
Ödåt<ra station och Åkes ÖOåt<ra Dvd-film, "Goa Gubbars" harmonikaspel. Den
tredje öppet hus kvällen fick ÖOåt<ra museet besök.

Den 14 juni var det dags för den årliga Råkfesten, som vår mästerkock Stig
Håkansson så skickligt genomför naturligtvis med hjälpande händer från gänget.
På midsommardagen kunde vi deltaga i Friluftgudstjänst vid möllan och därefter
dricka vårt kaffe i Elsies och OIles fantastiskt välskötta trädgård.

Den 7 juli var det dags för vår populära loppmarknad vid Fleninge mölla. Pen-
garna från försäljningen går oavkortat till museets underhåll. Från den 15-28 juli
ställde vi ut konfirmationskort i vår Vägkyrka.

Den 7 september deltog vi i ÖOåXradagen.Vi hade bl.a. tävling om flest rätt på ut-
ställda föremål från vårt museum. Anna Magnusson tilldelades Odåkraregionens
stipendium för hennes insatser som grundare av Ödåkra scoutkår och mångårigt
engagemang i vårt museum.

Skånes Hembygdsförbunds kretsmöte hölls den 2 oktober i Fleninge. Mötet led-
des av kanslichefen Pia Sander och Carin Strumpel-AIftr6n.

Den 11 oktober invigde chefen för Kulturmagasinet och Fredriksdals trädgårdar,
Joakim Thomasson, nya Odåkra museum. Senare samma dag invigningsta-
lade professor Thomas Johannesson inför föreningens medlemmar. lnbjudna
gäster och medlemmar bjöds på en härlig invigningsmeny och fick ta del av Åkes
premiärguidning av Ödåkra mus6et.

Den 8 november åt vi gås på Fleninge Gästgivargård. Ett 80-tal medlemmar
deltog. En mindre julfest firades på museet den 6 december, när stormen ven
kring husknuten.

Ett hjärtligt tack för allt frivilligt arbete! Tack för alla gåvor till vår Loppmarknad!
Tack för allt ekomoniskt stöd!

Styrelsen



Årskrönika 2O1g
2013 startade med en mild och snöfattig vinter.

Den 28 april anordnade Fleninge Hembygdsförening tillsammans med förenin-
gen "Ödåkraregionens framtid"

Dufuestubbedagen i naturreservatet. Det serverades kaffe med bröd och Lantz
bageri sålde Tufve och Sissa rågbröd. Ornitologen Ulrik Alm hade guidade turer
i reservatet. Fåglarna sjöng och vitsipporna var i full blom.

Ett populärt inslag för dagen var "ank-racet" iViebäcken. Det blev mycket popu-
!ärt och inte bara barnen engagerade sig. Alla hade roligt.

I början av sommaren påbörjades anläggningsarbete på åkern mellan Palms-
området och Gläntanskolan.

Här har nu anlagts vatten- och avloppsledningar samt gator med belysning och
området är klart för bebyggelse. En damm har dämts upp nedanfor Palmsområ-
det, vilket samlade sjöfåglar i somras. Det blev ett trevligt inslag i miljön.

Fyra elever från årskurs 6 på Gläntan skolan har deltagit i en landsomfattande
retoriktävling anordnad av Sveriges Radio. De nådde en hedervärd tredje plats.
På valborgsmässoafton ordnade "Ödåkraregionens framtid" maj-bål öster om
byn och våren hälsades in med majsång. Det var en vacker vårkväll och mycket
folk var samlade.

På försommaren organiseraOe ÖOåkra ldrottsförening en fotbollsturnering lör
barn på Toftavallen. Det var den så kallade Coop-cupen. Tack vare engagerade
ledare och föräldrar genomfördes en fotbollsskola för mindre barn i augusti.

Vid Ödåkradagen i september medverkade vår förening med gissningstävling av
gamla föremå|. Det blev mycket uppskattat. Över hundra personer deltog. Vin-
naren fick en tårta från Lantz bageri. Samma dag delades Ödåkra-regionens
stipendium ut. Detta tilldelades välförtjänta Anna Magnusson för hennes S0-åriga
engagemang i Scoutkåren, som hon var med och startade för 50 år sedan.
Detta firades i oktober.

Två stora stormoväder har härjat i vårt område med orkanstyrka i vindbyarna.
Flera stora träd föll liksom tak och takpannor seglade i luften. Värst drabbades
nordvästra skånes kuster.

Under året har Bäckadahls gård och lca-Hallen I ÖOåfra bytt ägare. I Fleninge
har ett nytt möbelföretag "Trademax" flyttat in i gamla f.d. möbelhallen. Spar-
bankshuset har fräschats upp efter branden och har ny ägare. lca-Hallen har
återigen drabbats av organiserat inbrott. Det var for ägarna och kunderna en
dålig start i Ödåt<ra.

Cykelvägen mellan Fleninge ocn ÖOåt<ra blev däremot en mycket lyckad invest-
ering. Den användes flitigt och i högsommaren var det som att cykla i en röd och
vit blomrabatt. Tack Kommunen för cykelvägen!

Birgitta Paulsson



Väder och skörd 2013

JANUARI: Året inleddes med mulet, soligt och regnskurar och blåst om vart annat. I

mitten av månaden blev det lite kallare och ibland lite snö. 38mm nederbörd.

FEBRUARI: Snön från januari låg kvar eftersom det var minusgrader nästan hela
månaden. lngen nederbörd föll.

MARS: I början av mars fortsatte det vackra vintervädret, men vid mitten av
månaden kom det snö, som låg kvar till slutet av månaden. Man kunde så ut göd-
ning på höstgrödan på vissa åkrar.

APRIL: Vädret fortsatte som förut med soligt och kyligt väder. Den 1 april kunde
man börja att harva och så. Sockerbetor såddes den 7 april. 25 mm regn föll under
månaden.

MAJ: Det var inte mycket med vårvärmen i början, men den 18 maj blev det 24
grader varmt.52 mm regn föll under månaden.

JUNI: Början av månaden blev något regnig. Men snart kom fint väder och
höskörden kunde börja. Midsommarvädret blev något ostadigt och inte så varmt.
Åska mullrade och 93 mm regn föll under månaden.

JULI: Det var vackert väder och 27 grader varmt några dagar och mest sommar-
väder de flesta dagarna.29 mm regn.

AUGUSTI: Månaden inleddes med 28 grader varmt ett par dagar. Några regnskurar
då och då. Det gick bra att tröska och ta hand om halmen. 141 mm regn föll under
månaden.

SEPTEMBER: Månaden blev solig och ganska varm. Tröskning fortsatte och höst-
plöjning startade. 67 mm regn föll.

OKTOBER: lnledning med vackert väder och som vanligt nattfrost, som skadade
dahlior och tomater. Den 28-29 kom stormen Simone, som välte träd och stoppade
tåg och ställde till med besvär för tegeltak och plåttak. 102 mm föll under oktober.

NOVEMBER: Regnskurar sol och mulet, men plusgrader. 63 mm regn föll.

DECEMBER: Den 5 dec. kom den andra stormen, som inte var slut förrän dagen
efter. Ytterligare flera träd föll och takpannor flög i luften. Stormen fick namnet Sven
och ställde till stora skador längs med NV Skånes kuster. Julen blev snöfri och den
varmaste julen på 50 år. Nyårsafton hade 5 grader plus och 93 mm regn föll under
december månad.

2013 års nederbörd blev 703 mm. Stormarna med orkanstyrka i vindbyarna och
orsakade stora skador. Skörden blev god trots torka på våren och allt för vått på

lerjordar under höst arbetet.

Sonj a Larsson gj orde obseroationerna

E Eay Persson sammaflstöllde resultaten.



Historien om Kajan Klas

Att kajor byggde bo på spritfabriken var vanligt och det var många gånger en olägen-
het. Men en försommardag år 1965 skulle en liten "alikeunges" ankomst för all f ramtid
göra sitt avtryck på ÖOåt<rafabriken och V&S i hela landet. Att Klas, som han fick heta,
var så försigkommen, att han hoppade ur boet utan att kunna flyga var bara början.

Kollegan Olle Cronzell ropade en dag på mig, att en fågelunge oroligt sprang runt
på gården. Vi tog hand om den lille krabaten och ordnade ett bo till honom på Olles
"basabu/' på tomgodset.

Vi pillade honom på näbben. Han gapade och vi kunde mata honom med uppblötta
brödkulor och annat gott. På söndagar fick han följa med mig hem. Han växte snabbt
till sig och kunde klara sig själv och hade kvar sitt viste med bo och badkar. Detta
använde han flitigt på tomgodset och pysslade med sin samling av stöldgods såsom
pennor, cigarettfimpar och tändsticksaskar med mera. Ett av hans många upptåg var
att flyga bort till Urania och passa på, när Spritans lastbilar kom och han kunde åka
hem sittande på backspegeln.

En annan dag åkte han truck eller på
Kjell-Ake Henrysons postväska. Kajan
Klas visade klart mänskliga drag. Han
kunde busvissla och supa flera dagar i

veckan. Vin som spillts vid tappningen
eller levererats i kapsyl av vänliga kol-
leger dracks med behag, särskilt Pun-
sch och Silverrom var favoriterna. Efter
intaget flög han gärna upp på en bjälke
och kurade ihop sig för en vilopaus.
En gång var han försvunnen i tre da-
gar. Han hade förirrat sig in i Rantzows
sädessilo. Vi anande var han var och
fick personalen till att öppna. Ut flög
Klas direkt törstig och smutsig som
han var till sitt badkar.

Efter ett par år kom den stora över-
raskningen, då det visade sig att Klas
hade nedkommit med två vackra ägg.
Eftersom vi hade nog med kajor bytte
vi ut dessa mot två dvärghönsägg, som
kajan Klas ruvade fram. Hon blev betänksam, när hon upptäckte att avkomman inte
ville bli matad utan sprang runt och pickade på marken. En person påstod, att han
sett hur Klas hade skakat på huvudet och därefter ägnat sig åt annan verksamhet.

En dag blev Klas kidnappad, vilket uppmärksammades i både kvälls- och dagspress.
Kvällsposten skrev "En händelse, som kunnat få allvarliga följder inträffade för en
tid sedan, då Klas tagit sig en tur neråt samhället och eftersom han var av en män-
niskovänlig natur, lät han sig villigt infångas och med bil bli skjutsad till Helsingborg,
varifrån han lyckades smita."

När Cronzell på väg hem från jobb, passerade stadsparken fick han se två herrar med
vinflaskor leka med en kaja. En vissling räckte och Klas kom flygande och satte sig
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på Olles axel. Kajan Klas blev hämtad hem till sitt bo och efterlängtade badkar.

Så kom dagen då fabriken skulle stänga. Vad skulle vigöra med Klas? En flyttning till
Falkenberg var inte aktuell. Vi kontaktade Hembygdsparken i Angelholm, som villigt
tog hand om Klas och han verkade trivas. Han kom alltid, när man var på besök och
visslade efter honom. Men efter en flygtur över staden landade han på en altan, där
några personer brukade ta sig ett glas. Den platsen betraktade han sedan som sitt
hem tills han sorgligt nog försvann för alltid.

Bertil Håkansson

En bild berättar
Några barn i sina fina hattar på hemväg från skolan på den trevliga infarten till
Ödåkra från Fleningehållet en vårdag före den 30 augusti 1925, då smedjan längst
till vänster på bilden brann ner till grunden. Telefonen har kommit till byn med ett fåtal
abonnenter. Stolpen till vänster är väl förankrad i den sanka marken till höger om
vattenspegeln i "smeadammen".

Dammen, som var vattenhål fOr Ödåkraböndernas kreatur, när de drevs till gemen-
samt bete genom den gamla fägatan "Gudan" mot Horsaryd och Kulla Fälad fram
till 18OO-talets mitt. Sista huset till höger i den gamla bebyggelsen på Horsaryds-vä-
gen kallas fortfarande av de äldre för "Gudahuset." Det vita huset i bildens bakgrund
är Ödåkragårdens stathus. Huset mitt i bilden bakom elstolpen har ägts av Martin
Hallberg, Sture Palmkvist och Åke Ekberg och finns fortfarande kvar och gränsar till
Ödåt<ranallens parkering. Huset till vänster om detta har Waldemar Andersson varit
ägare til l. Staketet närmast om gärdade L. G u nnarssons snickeriverkstad.
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Joel Andersson ägde smedjan, när den brann. Han var 12 är, när hans familj år 1900
flyttade till Ödåkra. Hans far, Carl Andersson, hade varit gårdssmed på Rögle säteri
när han tog över Smedjan i Odåkra efter Per Otterstedt. Dennes grawård finns kvar
på Fleninge Kyrkogård.

Joel var tillsammans med målaremästare Lundquist på Olympia, för att se fotbolls-
matchen mellan HIF och GAIS, när branden inträffade. Ett extra tåg från Göteborg
med GAIS supportrar fick inte köra in på ÖOåt<ra station i väntan på klarsignal. Gnis-
torna f rån tågets ånglok hamnade på smedjans halmtak och med 10 sekundmeters
nordvästlig vind blev branden explosionsartad. Spritfabrikens motorspruta var snabbt
på plats och efter en halvtimme kom även Helsingborgs brandkår.

Vatten togs från "smeadammen", som snart var tömd och man fick flytta till
Öoåt<ragårdens damm.

Smedjan med boningshus och stall totalförstördes, men djuren räddades. Omkring-
liggande hus försökte man rädda, men boningshuset med den smala skorstenen
Iängst bort på bilden, brann ner till grunden. Huset hyrdes av fiskhandlare Gustav
Nilsson. Där huset låg börjar numera Centralgatan.

Branden som startade vid ett tiden var över efter en och en halv timme. Fleninge
Brandkår tog över bevakningen och släckningsarbetet. Familjen Andersson fick bo i

före detta lsacssons hus under tiden, som ny smedja och boningshus byggdes upp.
Tomten friköptes av Ödåkragården 1926 och Smedjan byggdes. Otto Jönsson mu-
rade efter Anton Svenssons ritningar. En björk, som Joel grävt upp i Bäckarps skog,
planterade han år 1900 på tomten. Den klarade branden med en lättare skada som
fanns kvar till smedperioden var över. Sönerna Carl-Uno och Rune övertog rörelsen
och drev den till nerläggningen. Fotbollsmatchen? Resultat : HIF vann med 2-0.

Stigfalk
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Historik kring Fleninge Mölla
År 1854 uppfördes en mölla på"Kvarnkullen" på Flening e nr 27. Möllebyggare var Per
Larsson från Döshult. Möllan var en så kallad "Holländare" d.v.s. en mölla, som hade
vingar och hätta som kunde vridas efter vinden.

Under årens lopp hade möllan sju olika möllare.

Den förste var Iantbrukare Hans Sonesson, som var den, som lät bygga möllan 1854.
Den siste möllaren var John ÖOerg. Dåvarande Fleninge Släkt- och Bygdeförenings
förste ordförande Hjalmar Nilsson avled 1956. Han hade testamenterat en summa av
20 000 kr till föreningen för inköp av Fleninge mölla. Köpet skedde år 1956.

Natten till den 9 april 1960 brann möllan ned til! grunden. Pengar samlades in i byg-
den till köp av en ny mölla.

Samma år 1960 köpte föreningen Hjälmshults mölla, som även den är en s.k. hol-
ländare. Den var också byggd 1854 av nämnde Möllebyggare, Per Larsson. Möllan
var nästan identisk med den nedbrunna möllan i Fleninge.

I september 1961 var det dags att forsla f.d. Hjelmshultsmöllan till Fleninge. Färden
gick över leriga åkrar och efter någon kilometer fastnade transporten i leran. Man fick
hjälp att dra loss ekipaget av P2, som hade militärövning i trakten. Färden fortsatte
över järnvägsspår och under e.lledningar, som tillfälligt fick kopplas bort mellan pas-
serande tå9. Det var ett spännande äventyr, som följdes av Sveriges Radio, dags-
pressen och inte minst av traktens folk.

Den 20 september var möllan
framme i Fleninge, där frukost vän-
tade på Fleninge Gästis. Möllan upp-
monterades efter hand av frivilliga
krafter under möllebyggare lr/alm-
bergs ledning.

I september 1962 fick möllan nya
vingar och strax därefter anskaf-
fades segel till dessa. Man kunde
åter glädjas åt synen av svängande
möllevingar.

Efter detta har möllan årligen under-
hållits av frivilliga krafter inom före-
ningen och med hjälp av penning-
gåvor.

År 1975 togs vingarna ner för att
målas och den gamle mölleaxeln byttes ut mot en ny. En reparerad broms monterades
och hättan målades med cuprino!. Möllebyggare Malmberg från Ystad ledde arbetet.

År 1976 sattes en ny krökarm på möllan och segel inköptes till vingarna och juste-

ringar gjordes. Möllan var nu helt körduglig och mölleskötare var Bengt Persson, Fle-
ninge. 1977 var möllan igång vid flera tillfällen med sina nya vita segel.

1978 beslöts på höstsammanträdet att impregnera möllan till våren. Hättan lyftes för
att man skulle kunna vända den efter vinden.

rr\\

Flytbing av möllan trån Hiälmshuft
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FHF-utfärd den 8 maj till bl.a.
Johannamuseet iYstad.

Vid nationaldagsfirandet på
Fredriksdal fick
en ny flagga.

FHF mottaga

Kulturtrampet den 25 maj gick
från Starke Tufves museum via
Jöns Jonsgården till Fleninge
Gunnestorp och till FHF-museet
i FIeninge.

Traditionella råHesten på Hemgården i

Viken den 14 juli.
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Anita, Birgitta och Gunilla på
FHF-loppis vid Fleninge Mölla
den 7 juli.

\

Här på ÖORKnn-Dagen den 7 sep-
tember får Anna Magnusson ta emot
Önf-stipendiet för hennes mångåriga
engagemang för ÖOåt<ra.

Den 8 november var det stor
FHF gåsfest på Fleninge Gästis.

Stig Håkansson får här symbolisera
FHF julstuga med sitt dragspel i museet
den 6 december.
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ODAKRA
Inoigt ilen 77 nooember 2073 IAke Fagerberg guidar &

visar alla runt i museet.
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HÅR FöLIER TVA BERATTELSER oM Srnnrc Turvr ocH
HANS BRAVADER.

DUVESTUBBE-rÄnnrNGEN
Det berättas, att kung Karl Xl en gång var på jakt i Allerumsskogarna och
kom med sitt följe till Duvestubbe och begärde mat. Gumman frågade då,
om de önskade tummasmör eller knivasmör på smörgåsarna, d.v.s om hon
skulle bre dem med tummarna eller med en kniv. Kungen skulle ha tumma-
smör, men de övriga herrarna ville ha knivasmör. Då sedan herrarna red
åstad flög allt smöret av för dem, men kungen fick behålla sitt.

Duvestubbe-käringen var ingen annan än ovannämnda Pernilla Knutsdotter.
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BROfiNINGEN VID PILSHULT

Överstelöjtnant Georg Didrik Hasenkampff var av gammal livländsk adels-
släkt.-Som en av Karl XII:s karoliner hade han deltagit idennes strider i Polen
och Ryssland. Vid Poltava råkade han i rysk fångenskap, från vilken han dock
lyckades fly.

Han hamnade så småningom åter i den svenska arm6n och åtföljde Karl Xll
ifälttåget mot Norge. Han var med vid Fredrikshald, när kungen blev skjuten.
Hasenkampff var beryktad för sin styrka och kunde ej tåla att ständigt höra
talas om Duvestubbe-bondens bravader. Denne borde kväsas, vilket han
Hasenkampff skulle bli man för.

Han sände därför en utmaning till Tufve med order, att denne skulle möta
honom i en brottningskamp på en plats i Pilshults skog. Slagsmål med her-
remän låg dock inte för Tufve, varför han i det längsta avböjde.
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Hasenkampff var emellertid envis och bedyrade, att han skulle gå rättvist
tillväga. När han därtill lovade, att Tufve skulle få ektimmer att bygga om sina
fallfärdiga hus med, om han besegrade honom, lovade Tufve att infinna sig
på utsatt tid. Som svensk bonde ska jag visa denne utlänning, att han ska
ligga efter, förklarade Tufve när han gick hemifrån. Han fick ett vänligt mot-
tagande vid framkomsten. Både mat och dryck väntade, men han ville varken
äta eller dricka förrän tvekampen avgjorts

- lngen ska kunna säga, att vi var fulla när vi rök ihop, sade han.

Detta gillades äv Hasenkampff och de utsedda vittnena. Så drabbade de
samman, dessa jättar. Jämställda i !ängd, men Hasenkampff var genom
maklighet och vällevnad betydligt tjockare och tyngre. Det stod snart klart
vem som skulle bli segrare och de talrika åskådarna såg snart Hasenkampff
slås till marken. När detta upprepats tre gånger, förklarades kampen av-
slutad och Tufve som segrare.

- Ektimret har du, utbrast överstelöjtnanten och tog sin motståndare i hand.

- Det var lätt förtjänt, menade denne.

- Ja, men ärligt. Du var starkare än jag trodde och är den förste, som fällt mig
till marken, svarade Hasenkampff ridderligt.

De gamla längorna på Duvestubbe, byggda av ovanligt grovt ektimmer,
brann ned vid en eldsvåda i mitten av 1880-talet.

- Nu är det slut med Tufves "Pilshulta-timmer" sade de gamle, när de såg de
förkolnade resterna av den gamla korsvirkesgården.
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Allerum - Amerika tour
av Thomas Johannesson

En vårdag 2001 gravsattes en urna med askan efter Myrtle Fahsbender i Per Carl-
bergs familjegrav på Allerums nya §rkogård. Vem var Myrtle Fahsbender och varför
begrovs hon iAllerum?

Historien börjar på 1880-talet. Då föds en flicka i en undantagsstuga till Nelsons gård
på Allerum 3 (nuvarande Bokeshill). Flickan fick namnet Alma. Hennes mor var en
Nelsondotter som gift sig med snickaren Per Carlberg. Per som var en driftig man gav
sig sedan under långa perioder till USA för att tjäna till familjens levebröd. Efterhand
tog han med de äldre syskonen som etablerade sig i Chicago. Men Alma fick stanna
kvar hemma. Hon skulle förbli hemmadotter och vara föräldrarna till hjälp på ålderns
höst.

Alma höll brevkontakt med sina syskon i Chicago. När
föräldrarna gått bort och hon var ensam i sitt lilla hus
fick hon veta att en systerdotter i Chicago skulle av-
lägga civilingenjörsexamen i elektroteknik vid det fina
universitetet lllinois lnstitute of Technology. Detta var
1929 och en kvinna som blir civilingenjör i elektroteknik
var en totalt obekant företeelse i Allerum på den tiden.

Alma, ca femtio år gammal, beslöt då helt sonika att
fara till Chicago för att gratulera. Hon köpte biljett med
m/s Kungsholm från Göteborg, inkvarterade katten hos
sin kusin iAllerum och gav sig iväg. Hon trivdes tydligen
bra för hon stannade i två år.

Under tiden i Chicago hade hon blivit mycket god vän med systerdottern Myrtle och
den kontakten skulle vara livet ut. Efter något år beslöt Myrtle att åka till Allerum för
att hälsa på sin kära moster. Hon kom från storstaden Chicago och blev fullständigt
förälskad i Almas lilla hus med brunn på gården och utedass. Hon lärde sig för första
gången att cykla. Livet i Allerum var härligt. Myrtle solade naken mellan Almas rader
av hallonplantor och njöt. De gjorde den manliga befolkningen runt om också. Hon
skulle komma tillbaka år efter år efter år.

På båtresan över Atlanten hade hon lärt känna en tysk ingenjör. När hon kom hem till
Chicago låg det ett brev från tysken i brev!ådan. I brevet friade han till Myrtle, föreslog
bröllop i San Fransisco och att de skulle bosätta sig i Nicaragua där han fått jobb på
ett tyskt företag. Myrtle funderade Iite och så skrev hon till sin ogifta moster i Allerum.
Hur ska jag göra? Svaret kom omgående:Tä honom!

Sagt och giort. Hon sa upp sig från sitt jobb på ett belysningstekniskt forskningsin-
stitut, gav sig i väg till San Fransisco, gifte sig och reste med sin make till Nicaragua
med båt. Väl där började hon ett liv som lyxhustru med cocktail parties och annat som
hör till.

Myrtle stod ut med detta i knappt tre veckor. Sen begärde hon skilsmässa och begav
sig tillbaka till Chicago och återupptog sitt tidigare jobb. lnget fel på beslutskraften där
men man måste tycka lite synd om den tyske ingenjören.

Myrtles karriär gick raskt framåt. Hon kom ganska snart att anställas av Westing-

Myrtle Fahsbnder
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house Corporation där hon avancerade till "Director of lighting" och högste ansvarig
för belysningsteknik. Hon reste världen runt, alltid iförsta klass, och föreläste om nya
möjligheter inom belysningens område. Hon skrev en handbok "Residentia! Light-
ing" som man fortfarande kan finna på internet genom att knappa in "Myrtle Fahs-
bende/'. Vid mitten av femtiotalet var hon inbjuden föreläsare vid en internationell
belysningskonferens i Stockholm och träffade då bland andra kung Gustav Vl Adolf.
Men hennes smultronställe var moster Almas hus i Allerum med brunn på gården,
utedass och cykelturer till handlaren Gereon Andersson i Ödåkra. lbland bjöd hon
på lite amerikanska inslag i Allerumslivet. En sommar ordnades Garden Party med
drinkar på Vikens hotell. På gruppfotot därifrån kan man se glada och något uppspelta
Allerumsfruar i klänningar som tidigare nog mest använts i kyrkliga sammanhang.

I USA arbetade hon mycket med arkitekter och byggingenjörer. På sextitalet träffade
hon Jack. Han var arkitekt och de hade en rad projekt ihop i New York dit hon då flyt-
tat. Jack blev förälskad i Myrtle och efter en tid friade han till henne. Det fanns dock
ett allvarligt problem. Jack var gift och katolik. Sådana fick som bekant inte skilja sig
på den tiden.

Vad göra? Myrtle var lika förälskad. Hon skrev till sin ogifta moster Alma i det lilla
huset i Allerum långt från vimlet i New York, beskrev situationen och frågade: Vad
ska jag ta mig till? Svaret från den ogifta hemmadottern kom lika prompt som förra
gången:Ta honom!

Detta blev starten på ett lyckligt trepartsförhållande. Myrtle hade Jack på luncherna
i New York och på lördagsförmiddagen. Jacks fru hade honom för övrigt. Damer-
na visste om varandra och ringde varandra vid sjukdom och andra tillfällen när det
behövdes. Full sämja rådde tills Jack hade avlidit och hans fru upptäckte en rejäl
livförsäkring som Myrtle hade tecknat. Jacks fru ville att Myrtle skulle ha den och
Myrtle ville att frun skulle ha den. Det hela löstes sedan i gott samförstånd.

En söt liten händelse inträffade på Myrtles åttioårsdag då Jack fortfarande levde. Hon
sa då i förtroende: Om Jacks fru avlider och Jack då friar till mig, så tror jag att jag
svarar ja.

It/yrtle avled 2001 i New Jersey,efter
en period av demens och gravsattes i

Allerum. Hennes morfar, Per Carlberg,
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Fleninge

Jakt & Fritid
Här hittat du alltid ett brett sorti-
ment av kvalitetskläder till både dam

och hert samt allt du behöver för
en lyckad iakt eller för en trevlig dag

utomhus.

Qat§.ommen!

Susartrue, Tomm1, l-"ars dy Sandra

öppettider
Måndag-fredag kl. 11-18 - Lördag kl. 10-14

Tel. 042-20 24 00 - wwvzfleningejakt.se

,4poP rN ocx
TID§BE§TÄLLNlNG

EVA

a
't"/r

ÖDÅKRA HÅRSTUGA

HAGAGAIÅN 2
TEL 20 50 53
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Däck Fälgar Hjulinställningar
Däckförvaring
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DJURHÄGSHUS O42-2O 48 60

Välkonrna!
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ELr I}T§TAILÅTIOilER
RSPARÄTIONER
SERVICE
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Börie Johonsson
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Detar av vår vinst
går titt projekt för
barn och ungdomar,
utbitdning och
forskning, kuttur,
idrott samt
infrastruktur och
närinqsliv här i västra
SKånä. TÄNK OM!

SPARBAI{XEN

tör l;wti?*W

Hus Gård Trädgård
Fleninge 042 r 20§840
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Snart är våren här! Välkommen att besöka vår butik
som är full av Hondas maskiner både för trädgård
och industri.

t Honda UMS425 Grästrimmer
med böjd rigg - 5 års garanti
Ord.pris 3.590:- Nu 2.990:-

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

OBS! Garantitid endast 2 år pä
elektriska prylar.

Honda Miimo Robotklippare ,
Pris Nu: 18.400:- 2200kvm Miimo 300
Pris Nu: 21.4O0- 3000kvm Miimo 500

IUBM
WILHELMSSON AB

Firmm grundad I 927

Patrik Wilhelmsson
Direkt: 042-20 49 05
l\,4obil: O7O9-98 77 O0

Bengt Wilhelmsson
Direi(r 042-2049 15
N,4obil: O7O9-98 77 01

Honda har fem ärs garanti
för pivat bruk (ett års gar-
anti för professlonellt bruk)

-Bäst i test enligt Smartson (smartson.se)

www.wbm-fleninge.com

PRUTZ &
Fleninge 042-21 48 48

I \
"/

(A2-24 49 00

När pris oeh kvalitet är av§örande.

Alltid ett hundratal bellagfnade bilar på la$er.



Föreningens aktivitete r 201 4

1. Årsmöte 2014

2. Storstädning

3. Arbetsdagar

4. Duvestubbedagen

5. Hembygdsdag

6. Utfärd

lördagen 1 mars i Vikens Hemgård kl. 18.00

måndagen 31 mars kl. 8.30-12.00

startar den 31 mars

lördagen den 1 2 april kl. 10

söndagen 13 april med början kl. 13.30

söndagen den 11 maj till Ryttmästarbostället
vid Simsjön utanför Skövde. Avfärd kl. 8.00
från Tjollen eller Fl. församlingshem kl. 8.10.
Åter hemma ca. kl.21. Frukost medtages.

onsdagen den 1 4 maj kl. 18-21

onsdagen den 21 maj kl. 18.30
Kaffekorg medtages.

den 13 juni i Vikens Hemgård kl. 19

Fleninge Mölla, midsommardagen kl. 13.30

söndagen den 6 juli (tt4öllans dag) kl. 10-14

onsdagen den 17 augusti k1.18-21

lördagen den 6 september kl. 10-15

Allhelgonadag den 1 november kl. 1O-14

fredagen den 7 november kl. 18.30

fredagen den 5 december kl. 18.00

lördagen den 7 mars 2015 kl. 18

7. Öppet Museum

8. Kyrkogårdsvandring

9. Råkfest

10. Friluftsgudtjänst

11. Loppmarknad

12. Öppet Museum

13. Ödåkradagen

14. Oppet Museum

15. Gåsfest

16. Julstuga

17. Årsmöte 2015

Programförslag för den som vill sysselsätta gäster: Tag dem med till vårt
museum! Ring 20 48 04, 20 49 70 eller 20 40 27 för överenskommelse om
tid för visning. Välkomna!

Vi fortsätter ännu en gång med Loppmarknad vid Fleninge Mölla för att få
ihop pengar till drift och underhåll av lvlöllan och Museet. Vi tar gärna emot
varor till försäljning, dock ej böcker, möbler, mattor och k!äder. Hembakat,
saft, sylt, blommor och grönt tar vi gärna emot.

Hjärtligt tack för allt ni skänker till försäljning!

För frågor och ev. hämtning av varor kontakta Stig Håkansson tel. 15 36 10
eller Lars Nilsson tel. 20 49 70.

Styrelsen



KALLELSE
FLENINGE HEMBYGDSFöRENING
kallar härmed till ordinarie ÅRSUÖfe iVikens Hemgård,
lördagen den 1 mars 2O14 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet välkomna till sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00.
Anmälan till sup6n senast den24 februari per tel. 042-204970 eller 042-204804.

OBS! Årsmötet kl. 18.00

STYRELSEN

UTFÄRD
Årets utfärd med JP Bussresor går i år till Ryttmästarbostället vid Simsjön väster
om Skövde, där Bernhard Englund välkomnar oss sönd. 11 maj. Den medhavda
frukosten avnjutes iVärnamo. Hemfärd via Nissastigen med kafferast.
Åter i ödåfra ca. kl. 21. Det av vår värd subventionerade priset är 500:-.
lnbetalas senast den 22 april till plusgiro: 7 61 30-4.

Bussen avgår kl. 8.00 från Tjollen el. Fleninge församlingshem kl. 8.10. Anmälan
och deltagande til! Lars Nilsson tel.20 4970. Läs mer:www.ryttmastarbostallet.nu

nÅrresr
Fredagen den 13 juni 2014 kl. 19.00 på Vikens Hemgård.

Bindande anmälan till 042-20 4970 senast den 4 juni 2014.

cÅsurrDDAG
Den 7 november 2014, kl. 18.30
blir det gåsmiddag.

Bindande anmälan lill O42-2O 4970 fr.o.m. 1 oktober 2014.

Medlemsavgift: 100:- per person,200:- per familj
Plusgiro: 7 61 30-4, www.hembygd.se/fleninge

FLENINGE HEMBYGDSFORENING

HEMBYGDSDAG
Anordnas söndagen den 13 april2O14 med Gudstjänst i Fleninge Kyrka kl. 13.30.
Därefter kaffe i församlingshemmet. Strövelstorp bygdekör siunger.

Ca kl. 16 är Museet är öppet och traktorn igång.


