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Verksamhetsb er åttels e 2017
Fleninge Hembygdsforenings
årsmöte hölls i Strovelstorps bygdegärd den 3 mars där stadgeenliga ärende och val foredrogs.
Ordförande: Göran Håkansson
Styrel sele damöter : Lennart
Björk, Ingemar Hansson, Håkan
Björk, och Carl-Johan Bernhold
Styrelsesuppleanter: Rolf Viebke,
Jan Nordqvist och GöteLäng-

berg
Museikommittd: Helm er Lyberg,
Hans Malmberg, Gert-Åte Magnusson, Jan Hylander och Göran
Hansson
Suppleanter: Albin Andreasson,
Peter Turesson och Annika
Espelund
IT-ansv arigz Lennart Håkansson
Revisorer: Anders Wijk och Tom
Malmberg
Suppleanter: Helena Tengsffand
och Börje Johansson
Representanter till Skanes Hembygdsförbunds årsmöte: Gunilla
Holmbe r g, Ingnd Erlandsson och
Margaretha Pettersson
Suppleanter: Lars Nilsson och
Birgitta Paulsson
Pressreferent: Stig Håkansson
Valberedning: Tommy Larsson,
Lennart Bengtsson, Bengt Wilhelmsson, Tomas Nilsson och
Anna-Kartn Andreasson

Till var for sig att teckna foreningens ftmautsågs ordforanden
och kassör.
Årsavgiften for 20t7:100:- per
person och 200.- / familj

Avsättning till reservfonden 0:Ordforanden tackade styrelsen,
museikommitt6n och alla engagerade for ett gott samarbete under
de gängna äret.
Styrelsen har under ärethaft 7
dokumenterade möten for an planera och folja upp de under året
genomforda aktiviteter och beslutade ätgarder.
Som vanligt har detvarit en
mycket aktivt år. Förutom r-ård
och underhåll av foremål och
by ggnader, har mändagsgrupp e n
även forberett forslag till sry'relsen
for beslut. Förtäringen
har som trdrgarevarrt den bästa,
vilket btdragit trll att skapa en bra
gemenskap och till god
stämning.

Som fuamgår ovan är det ett stort
maskulint flertal i sryrelse och
kommitt6er.
Vi ser därför gärna att fler kvinnor
har möjlighet att engagera sig i
foreningens verksamhet!

Starke Tuves museum har under
det gängna ä* sommarmänader,
frän maj till
frmU er, haft öppet
for visnirLgar.

MöIIan har under äret försetts med
nya vingar vilket känns bäde säkert
och tillfredställande med tanke på
de besök och aktiviteter som bedrivs i anslutning till densamma.
Detta arbete har till stor del kunnat
genomforas av egna medel tillsammans med foretagssponsorer
och priv ata gävor och
bidrag fråLn medlemmar.
TiIl dess a framför
vi än en gång ett
Stort Tack

Årets aktiviteter:
Hembygdsdagen
genomfordes traditionsenligt med god uppslutning av besökande.
Duvestubbedagen på våren dr en
populär träffpunkt som inleds med
Tufue och Sissaloppet pä stigarrLa t
skogen och med Ankracet i bäcken
som en fin avslutning. Kaffeseryering och grillad korv tillsammans
med brödforsäljning och lotterier
bidrar till att dagen blir en samlingspunkt inte bara for de aktiva
barnen utan for hela ämiljen.

Kyrkogårdsvandringen genomfor-

des liksomtidigare är med efter-folj ande kaffeservering i
mus6et

Motornostalgisk dag en uppskattad aktivitet genomfordes i
vackert väder vilket säkert bidrog till stor uppslutning av
bäde besökande och fordon av
Yarleraflde utforande och årsmodeller. Öppet museum med
lotteri, kaffeservering r trädgärden och till musik av husbandet.

Loppmarknaden
var som trdrgare
en välbesökt tillställning rbra
väder vilket bidrog till en god
stämning och trevlig samvaro icke
minst i det välbesökta
kaffetalt et r när a anslutning till
musikunderhållningen av husbandet.

Tårtkalaset var välbesökt tillsammans med öppet museum
och kaffeserverin g i tr adgär den
till toneffLa av husbandet.

Årets anekdotafton genomfordes som trdrgare i möllans
inre, blandat med berättelser
och passande musikalisk underhållnrng, där det även

denna gängbjöds på korv kaffe
pausen. Ett välbesökt och uppskattat arrangemarug.

i

Öppet museum genomfordes
traditionsenligt i samband med
allahelgona helgen.
Julstugan var även i är ett välbesökt arrangemang med tradrtionsenligjulmatoch med sång av
allehanda julvisor till dragspelsmusik i gemytlig stämning

Vi framfor ett stort tack till alla
som arbetat i foreningen under
året och till de ekonomiska bidragvi fätt in under äret.

Styrelsen

Besök garnahemsidan: fleninge hembygdsforening for att
ta del av information och uppglfter om kommande aktiviteter
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Vykort fränförr
Det är andra äret jag ansvarar för att
ni håller denna skrift i er hand. Det
ska erkännas att jaghade svårt att
komma loss och börja. Även för en
journalist kan 24 tomma sidor te sig
skräckinj agande och därfor sköt jag
fram det.
Men väl över tröskeln sä är det riktigt
kul. Även om tiden blev knapp.
Så det är därförjag sitter pä ett
flygplan ungeftir 10 000 meter över
Portugal, skriver och redigerar ärets
krönika.
Detvar också därför jag kom att
tänka på vykort. Omslaget till årets
krönika pryds av nägra sådana. Det
är bllder pä järnvägen i Ödåkra, mitt
barndomshem "Gustafsminne", kolorerade hus och en järnvägsövergång
som snart även den är historia. Precis
som vykorten redan har hunnit bli.
För inte är det mång vykort i omlopp
numera.

Iaghar en vecka på Kanarieöarna
bakom mig och inte skickade jag nägot vykort. Om jaghade gjort det så
skulle det mojligenyara till min mor.
Men det hade varit helt onödigt dä
hon sitterhär vid sidan av päplanet
helt ovetande om att jag skriver den
här texten och kommer attbh väldigt
överraskad när hon, som medlem i
foreningen, läser den i krönikan.
En gång i tiden var Fleninge med
sitt Gästis en viktig mellanstation for
posten, långt innan vykortens tid.
När järnvägen drogs genom Öaama

kortades tiden av försändelser. Det
fanns postkontor i var och varenda
by. I nerdragningens tider och med
internets intägär även det historia.

Det görs inga vykort lätgre med
motiv från en järnvägsövergång i
Öaåma. Helt enkelt för att ingen
efterfrägar dem. Hur bevarar man dä
den nya tiden som med tiden kommer attbli historia?
Jag sitter inte på nägotbra svar pä
det, men jag antar att hembygdsforerltngar i hela landet har en knivig
fräga att lösa när det gäl7er det.
Yngre krafter måste komma in.
Nya historier måste berättas och
bevaras. Det finns många i vår lilla
del av världen som inte levde när det
fanns en fabrik, bank och post i
Öaama. Vi är mänga som har upplevt en konstfrusen parkering vid
gamla smedjan, men som inte minns
att det stod en smedja där t svängen
Vi är nu inne pil ett är där
personer fodda är 2000 blir myndrga. Personer som knappt minns att
det fanns något som hette Norrlyckeskolan.
Så hembygdsforeningen har något
attbrtai. Jagär troligen bland de
yngre och jag är för tusan grähärrg
sedan nägra är tillbaka.
en gång.

Med de orden önskar jag trevhg
läsning med detta vykort skickat
någonstans över Europa hem till vår
lilla del av världen.
Tomas Nilsson

Äret som gick
och vad vi fick
28 oktober slog Spritfabriken upp
portarna for första gängen sedan
1977 . Folk vallfärdade for att se vad
som hände i de stora lokalerna. Dock
var det endast en liten del öppen.
Bland annat i den lägre södra delen
där designföretaget R+R Sweden flyttat in och hos Öaama Brygghus, det
lokala bryggeriet som ämnar leverera
sina forsta flaskor framätvåren.

- Vi

Ölf

klarade sig kvar i division 4.
Sex poäng i de två sista matcherna
räddadelaget efter en svag höst.
Men huvudtränare Solo Hammar
aviserade avsked vid nyåret.

skabarabrygga här. Sen kommer

vi också attha lite provsmakningar
och visningar. Men vi hoppas på en
restaurangpä området som vi kan
samarbeta med, sabryggaren Stefan
Ed när HD hälsade pä.
20 18 öppnar Helsingborgsbageriet
"Två Systrar" bageri och butik på omrädet och fler verksamheter lär till-

komma.
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Det fortsätter attbyggas och fortätats. Stora projekt är pä gång vid
nya Ängavångsgatan och mellan
Toftavallen och Jakobssons handelsträdg ärd är snart förtätningen
helt genomford. Det senaste tillskottet är idrottshallen, flerfamiljshus
och sagoträdets forskola med sex
avdelningar och plats for hela 100
barn.Invigning i augusti 2018.
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Någon ÖaeWaaagblev det inte i
centrum i september.

" Tyvarc är det inte tillräckligt

engagemang frän medlemmarna och

ÖaåUaU orna för att kunna hantera
arr angemanget, s amt svalt intres se
från de lokala föreningarna att bistå
med hjälp. Vi tvingas därfor att
lägga årets Ödäkradagpä is", meddelade den ideella foreningen

öaåmaa agerl.

r!§

Ett nytt bevarandeprogram är
framtaget for bland annat Fleninge
och stadsantikvarie Mia Jungskär
pekar på Motorhotellet i Fleninge
som ett av de äldsta i sitt slag och

Reaktionerna på Helsingborgs
Dagblads granskning av Yäla
hälsocenter blev kr aftiga.
Helsingborgs Dagblads berättade
i december om hur vårdcentralen
som tidigare hette Ödåkra läkargrupp pä nägra år gick från en av
de populäraste i Helsingborg till
ett kaos, enligt flera anställda
eller tidigare anställda.
På två är har var sjätte patient
lämnat vårdce nt r alen, pers o n alen
har varit underbemannad och
enklare vaccinationer och brev
har registrerats som hembesök
eller kvalificerad telefonkontakt
som ger högre ersättning. Samtidigthar ägarna tjänat miljoner.
- Det är nafrirligtvis upprörande.
Skattemedel ska gätill sjukvård,
sa regionssrelsens ordforande
Henrik Fritzon (S) till tidningen
och forts atte;
- Vi ska göra en omfattande
översyn av Yäla hälsocenter.
Arbetet med genomlysningen har
redan inletts med anledning av
tidningens granskning.

en tidsmarkör värd attbevara.

Fleninge på gränsen till tätort.
Sedan 1937 har ordettätort används i statistiken. Och för att fä
Yara en sådan så måste det bo minst
200 personer i orten. Fleninge har

varitpäväg att "statistiskt forsvinna" men har pä senare år ökat
och med nybyggnationen vid §rkan ökade man med elva personer
2016 och är nu statistiskt forts att en
tätort med 217 invänare. Bra jobbatt

et genom bygden
börlarbh allt med konkret. Samrädhar varit ute och nutalar allt
Dubbels

p är

for en tunnel under järnvägen norr
om centrum i Öaåma och mellan
Bokgatan och Ångavån gsgatan,
ersätter en ny planskild korsning
Häggatans korsning som tas bort.
En gängfunnel ungefär vid Toftagatan ersätter den nuvarande järnvägsövergången. Själva ombyggnadernakan starta tidigast under 2019
:uppger Trafikverket.

Öaåna Byaförening, Flen tngeÖaåma Scoutkår samt Lions Club
Sofiero såg till att detblev Valborgsfirande vid utj ämnings dammarna öster om Frostgatan även
2017 . Vid utjämningsdammarrua
stod också ett hundhägn klart. Det
är drygt 5500 kvadratmeter stort
och har ett stängsel som är omkring
två meter högt. I hägnet växer
mängabuskar och några mindre
träd. Det finns även större stenar
och några stockar ddr man kan öva
med sin hund.

,

klart att
Odåkrasonen Mattias Lindström
lyckats även som tränare. Efter att
ha giort sin sista match i HIF varvade han ner i moderklubben ÖIF
innan han hoppadepä tränarsysslan. Succ6 direkt
när han lyfte
upp Tvååker
tillbaka till
division 1.
Tvååker som
14 oktober stod det

Ny hockeymark?

I början av december kom också
en av de märklrgare nyheterna frän
sportens värld. Helsingborgs Dagblad avslöjade att Helsingborgs
Hockeyclub ämn ade attbygga, rnte
en utan, §rra ishallat vatav den
största med plats for 5000 åskådare.
Anläggningen ska, om den någon-

blir verklighet, stå vidYäla. Det
innebär i så fall att kommunens
sin

Odåkrale gendaren

Leif-Åke Bengtsso
for övrigt
representerat.

största inomhus arerLa får postadress

öaamat

BOKA BESöK
Starke Tufves museum:
Annika Espelund 0708-40 59 53
Flenin ge hembygdsmuseum :
Lennart Björk 042-20 53 55, 0723-21 60 05

Berdfitelsen om en stor skolas
alltför korta historia i Odål<ra
gick det till ntir Öaftra, trots protester frän storebror Helsingborgrbyggde Norrlyckeskolan. Anna Magnusson ger oss historien.
Så

När jag är 1951 kom till Fleninge
som småskolelärarinna fanns har tre
skolor. Det var skolan i Fleninge by
och Fleninge norra skola samt
Odåkra Folk- och småskola i korsningen av Fleningevägen och
Vagnmakarvägen.
De var så kallade Bl-skolor där klasserna 1 och 2hade småskollärare,3
och 4hade en mellanskollärare och
5 och 6 en folkskollärare.
I Fleninge fanns en högre folkskola
for klass 7 och 8 for de elever som
inte ville gå i realskola i Helsingborg. Skolsalen fanns i kommunalhusets tillbyggnad med gymnastiksal
och källarlokal for skolkök byggt
1929.

1954 infordes i Sverige så kallad Askola där varlelärare hade en årskurs att ansvaraför. Riksdagen hade
infon eff obligatoriskt åttonde år
l94l och 1950 tog sedan beslutet om
nioårig skolplikt. Öaama hade en
framsynt överlärare i Torsten Ekholm som drev igenom en satsning
pä att komma med i det som kallades Enhetsskolan som sedan fick
benämningen Grundskolan med tre
nivåer och tre årskurser pävar1e
nivå.
Man bör1ade sikta pä ett högstadium
i Odåkra. Det togs kontakt med Mörarp och Kartarp, men Helsingborg

satte sig emot.

Till slut gick Länsskolnämnden
med pä att Odåkra skulle ffi sitt
högstadium.
År I 961 köptes Ödåtr a l:3 in ör
52 000 kronor, och på platsen
skulle skolan byggas. Helsingborg
var fortfarande emot att en
grundskola skulle byggas i
(grannkommunenl Öaåma.
Frägan gick vidare och i november 1963 beslutade Skolöverstyrelsen att en -parrallellig skola
skulle byggas. Men när det slutglltiga beslutet presenterades var
det en S-parrallellig skola som
skulle byggas.
Gunnar Cedervall, som varit
chefsarkitekt på Skolöverstyrelsen
och nyligen öppnat egen arkitektbyrä, fick i tppdrag att rita den
nya skolan och dess inredning.
På hosten 1965 drog Skånska

Grunden på Norrlyckeskolan lagd 1965.

Efter att lokalerna stått tomma i flera år revs byggtaden2010,

Cementgiuteriet igäng by gget.
Gult tegel av hög kvalitet från
Rögle tegelbruk anvdndes. På
hösten ett ån senare, och till en
kostnad av 8,5
miljoner kronor, togs
Norrlyckeskolan i bruk.
Skolorna i Fleninge lades ner
och eleverna flyttades

till

Norrlycke.

Dock var inte skolan i
sin helhet fiirdig. Det
saknades gymnastik- och
slojdsalar och eleverna busades till Fleninge för det. När

vårterminen började 1967 kunde

eleverna nyttja den nya matsalen.
Samtidigt kom ffsik-, kemi- och
biologisalarna i bruk. I höjd med
den stora matsalen låg också en
rejäl arla med plats för 250
sittande åskådare.

I aulan fanns den
vackra ridån (som
gick i grönt) troligen vävd hos
Märta Måås-

Fjetterström i
Båstad. Numera finns
den hos Fleninge bygdemuseum,
men dess storlek gör att den
finns nerpackad. Det fanns flera
konstverk i den länga korridor som
gick genom hela skolan. Vid in-

Velocipedklubben

$t,

Den 15 juni 1893 bildades på Fleninge Gästgifv arcgärd en velocipedklubb. 15 personer ingingo
som medlemmar.

{
gången

till rektorsexpeditionen

fanns Åte gotms keramiska konstverk som också det finns bevaratpä
musöet. En gäva
från Höganäs

kommun till invigningen 30 maj
1967.

byggn ader

skräddare Dahlin

I

noff om

själva skolan fanns två gymnastiksalar, som troligen såg sina sista
tdrottare i decemb er 2017 . Hemkunskapssalar och salar for trä- och
syslojd.
Tekniksalen 1åg fristående och är i
dag scoutlokal med uppsägningstid
pätre månader. Detta är deterda
som i dag finns kvar av den välbyggda Norrlyckeskolan som 2006
fick sin dödsdom, endast 40 åLr efter
att den togs i bruk.

Anna Magnusson
Fotnot: Efter att Toftahallen invigts och nya salar snart står redo
på Gläntanskolan lär byggnaderna
sjunga på sista versen.

jande:
I forsta löpningen från Fleninge
Gästgifuaregärd forbi Stattena och
Allerum tillbaka till Fleninge Gästglfu ar e gärd b lef sergervinn aren
slagtare J Pålsson från Kattarp. Nr
2blef studerande F Persson, Nr 3

Den dagen höll
landshövding
Gösta Netz6n tal
och alla flaggor r
byn fladdrade i vinden

I fristående

Augusti 1893.
Fleninge velocipedklubb hade forliden söndag anordnat kapplöpningar, hvilkas resultet blef fol-

andra löpningen, frän Gästgifueriet omkring Fleninge backe
inkom forst slagtare G Möller.
I tredje löpningen från B Hanssons
mölla till gästgifuertiet segrade
Palm, Fleninge.
E ft er kapplöpn fitgarna samlades
deltagarna hos hr O Nilsson i
ÖaäWa där förfriskningar intogos.
Hvarefter detbar ästad till Duvestubbe park, där samvaron fortsatte
ut på natten.
Parken var ekläre r ad bengaliska
eldar och ffrverkeri afbrändes. Den
forsta vinnarens velociped hade
man prydt med blommor och grönt
och upphissat den i ettträd.
Fleninge skolbarn hade i forgår en
angenäm utflykt till Duvestubbe
vac?.ra park. En sextett från Fleninge medföljde.
Bidrag av Stig Håkansson

Aktiviteter under 2017
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Duvestubb edagen är här for att stanna.
Det är numera inte bara ankorna som
tävlar utan även bygdens minsta.
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Julsrugan på
musdet
I decembei.
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Han fick alla saker päplats
Korsettimperiets Yagga stod i
Björka by. Olof Arnberg var det
vi i dag kallar entreprenör.
Olof Arnberg (1868-1953) från
Björka by.
Den 25 oktober 1868 foddes i
Björka by ett gossebarn, som döptes till Olof. Han var nummer tre
av sex barn till torparen Anders
Pålsson och hustrun Christina
Olsdotter på Björka nr 14.
Bäda föräldrarna dog tidigt.
Flera av syskonen utvandrade till
Amerika. Sonen Olof visade tidigt
framätanda. Efter exercis som
beväring i 17 -åxsäldern tog han
sig efternamnet Arnberg. Han

ville bh afftirsman och
tog en kurs i
handelsräkning, tyska
och engelska. Han
fick plats
som butiksbiträde, men
redan som

\ D*
.\

2l-äring
öppnade han
egen affär i Höganäs med sömnad
av kappor och forsäljning aY tyger
och modevaror. Snart hade han
bäde herr- och damskrädderi och
manufakturaf?är med flera anställda.
Våren 1893, knappt 25 är gam-

mal, grundade han Arnbergs korsettfabrrk, som sedan blev ett stort företagrbranschen, och som existerade
framtill 1969. Olof Arnbergvar erl
riktig enffeprenör for att anvätda ett
modernt uttryck.

Bilden visar eff utsnitt ur Generalstabskartan (senare än 1885 med
tanke på järnvägen) Karttecknet for
hus eller torp är en fflld svart
l«adrat, for en gärd en öppen vit
kvadrat. Björka nr 14, som tillhörde
Vasatorp, är det sydligaste av de Wå
svarta torptecknen rakt under "j" i

Björka.

Torpet revs enligt uppgift pä 1940talet. Gamla småskolan och folkskolan är de
två forsta
husen vid
en liten väg,
som går
snett ner till
vänster från
nederkantgn av "8" i

Björka. De
två skolhusen är idag
privatbostäder. Vägen mellan Björka by och
Kropp är numera avbruten av motorvägen och dess av- och päfarter.
Yäla Centrum har, trots namnet,
byggts på Björkagårdens ägor.

Leif och Torbjörn Gerward
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NIBA MOTOR

MreCA

Reparationer av personbilar och
elfordon. Däck- och AG-service.
Tel O42-2O 24 01 , O7O7-2O 2404

Lindaregata n 27, Odåkra
t /ww.nibamotonse nibamotor@telia.com
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Nu ska flaskor äter fytlas
Hemma i köket på Lövskogsgatan i
Öaama stod Stefan Ed och hade en
dröm. En dröm som i liten skala fflldes på ölflaskor.
Tillsammans med sin kompanjon
Björn Lindgren från Allerum växte
drömmen.
Och nu ska Adäka Brygghus öppna
i Spritfabriken i Ödåkra!
Eller som bryggarna själva säger. "Vi
ska starta mikrobryggeri i denna häftiga miljö som är marinerad i gammal
fin alkoholhistoria. "

Ett aktiebolag bildades och andelar
såldes. Tanken var att ölen skulle yara
klar i januan och tillgängligpä
Systembolaget och lokal a L,rogar. Men
det var lite optimistiskt.
Att starta ettbryggen och fä tillstånd

är 1rJar från golv till tak, den är
stölds§ddad och fin. Utrustningen
ar pä plats och inkopplad. Man gör
allt for atthälla nere kostnaderna.
Och bland annathar man köpt en
del utrustning på nedlagda Findus i

Bjuv.
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från Skatteverket, Miljöfiörvaltningen,
Stadsbyggnads förvaltningen tar sin
tid. Längre än vi trodde. Men lokalen
L

i Spritans gamla lok aler
Det var i augusti 2016 som konstnärer, fastighetsägaren och den
före dettakrögaren Andreas Wargenbrant från Helsingborg köpte
den helt eftersatt spritfabriken.
Tämligen snabbt började det
märkas att nägot var pä gärg.Vad

var det inte många som visste. Men
ljuset kom tillbaka pä fasaden, klotter
och vildvuxen vegetation forsvann.
Fönster efter fonster lagades, 168
stycken, enligt den nya ägaren.
- Jagvill att det här ska bli ett kulturellt och kreativt centrum, sa Andreas
Wargenbrant till HD i september.

Det är intebara mikrobryggarnapä
ÖaeWaBrygghus som flyttatin. Först
på plats var design- och inredningsforetaget R+R Sweden. Man har öppnat

ett show room i den södra delen av
området.
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En annan sak Andreas Wargenbrant
i framtiden vill se på området är bostäder. Kommunen har visat sig positiv.
Men for det krävs en ny detaljplan
- Tanken är att vi ska bygga en helt
ny stadsdel här, sa fastighetsägaren till
Lokaltidningen i våras.
En spänn ande fortsättnhgtar följa.

Jungfnrn päAllerum m:3 fär
ovälkommet herubes ök nattetid
Vid Luggude häradsrätts vårting 19
januari 1927 hade landsfiskalen
ins tämt j ordbruk s arb etar en Ivar
Jönsson för atthan"natten mellan
15 och 16 decernber 1926 klockan
11.00 i berusat tillstånd förövat
hemfridsbrott hos lantbrukaren Nils
Nilsson ä nr 3 i Allerums socken,
sålunda att han med våld öppnat
den låsta ytterdörren till boningshuset, trängt in i jungfrukammarerl
och lagt sig i sängen hos den där
liggandejungfrun, som vaknat och
kallat på husbondsfolket samt for
det han därefter dels vägrat attpä
tillsägels e av gärdsegaren avlägsna
sig från jungfrukammaren pä gärden, faritut i okvädningsord mot
denne och slutligen utkommen på
gärden, genom att den rädande
staka blåsten röka tobak äventyrat
att åstadkomma brand i gårdens
halmtäckt a by ggnader ."

Till förhör

hade kallats svaran-

den Ivar Jönsson, mälsägaren Nils
Nilsson, Allerum nr:3, en granne

till Nilsson, Hugo

Jönsson Allerum
jungfrun
nr:4 samt
Svea Nilsson.
Nils Nilsson framforde rrätten att
Ivar Jönsson natten mellan 15-16
december 1926 olovligt trängt in i
Östergårds jungfrukammare och

trots upprepade tillsägelser inte
velat avlägsna sig.
Med hjälp av en grannen Hugo
Jönsson hade Nilsson handgrtphg-

en avlägsnat honom under starkt

motstånd. Utkommen pä gärden
översköljdes de bäda av okvädningsord. De blev kallade bondknölar och uslingar.
Svea Nilsson uppgav attlvar
Jönsson forsökt hälla henne kvar i
sängen, men hon hade kommit loss

och omedelbart sprungit och kallat
på husbondsfolk. Hon kände även
igen Ivar Jönsson som en man som

hjälpt till med tröskningen tidigare
under hösten.
Grannen Hugo Jönsson vittnade
även han att Ivar Jönsson inte frivilligt avlägsnat sig utan hade avlägsnats under häftrgt motstånd.
Svarande Ivar Jönsson medgav att
han vid ifrägavarande tillftille varit i
Odåkra och förtärt en kvarts liter
brännvin och på hemvägen stannat
till i Östergärd. Han berättade även
att han vid höstens tröskningsarbete
blivit bekant med Svea Nilsson och
hade under hemvägen velat stanna
till och prata med henne.
Han erkände att han giort motstånd när Nilsson ville kasta ut honom, något som först lyckads dähan
fick hjälp ay granrten. Nilsson blev
däkallad käring och usling som inte
ensam kunde hantera honom.

Vid fortsatt förhör framkom att
svarande Jönsson också nägra dagar

efter själva händelsen infunnit
sig på gärden och sagt att Nilsson på nytt var en käring och en

usling. Den här gängen
han anmält Jönsson.

ör att

Efter ytterligue forhör
dömde här adsrätten svarande

Ivar Jönsson for hemfridsbrott.
Vittnet Hugo Jönsson tillerkändes 6 kronor idagtraktamente
och 4 kronor i reseersättning.
Även Svea Nilsson erhöll 6
kron o r dagfr al<tamente.
Målsägare Nils Nilsson ersattes med 35 kronor for inställelse
i rätten och for ärekränkningen
och vad som som åtinge ti1l
lösen av häradsräffens protokoll

i målet."
Birgitta Paulsson

BOKA BESöK
Starke Tufves museum:
Annika Espelund
0708-40 59 53

Fleninge hembygdsmuseum
Lennart Björk
042-20 53 55, 0723-21 60 05

:

Tågolyckan pä
Allmänningen
Onsdagen den 25 juli 1928 på morgonen rnträffade en kollision melIantäget och en hästs§uts på Fleninge Allmänning.

En i Fleninge bosatt lantbrukare,
Frans Andersson, kom körandes
med häst och vagn mot järnvägsövergången. Samtidigt kom godstågen från Kattarp mot Helsingborg.
Frans ökade farten och trodde aff
han skulle hinna fore tåget.
Så blev dock inte fallet. Vid kollisionen slungade han av vagnen och
hamnade på marken ett par meter
från spåret.
Hästen störtade utför banvallen,
bröt nacken och dogpä stället, och
vagnen slogs i spillror. Den skadade
mannen fördes i ambulans till
Helsingborgs lasarett.
Yäl där konstaterades att skadorna inskränkte sig trllnägra ofarliga kontusioner, pä ryggen och i
pannan.

Kommentar: I vagnen hade Frans
en massa ägg sä när han senare
berättade om olyckal, avslutade
han historien med " A där sad ja
!1,

§t,

mitt i reijen". Därmed var smeknamnet klart: Frans i reijen.
Bidrag av Stig Håkansson

oa

PRUTZ
Fleninge 042-21 48 48
När pris och lrvalitet är avglörande.

Alltid ett hundratal beElaElnade bilar på lagfer.

Jakten pä en skenande godsvagn
Någon gäng i slutet av A}-talen var
vi två växlare som med bandisposition skulle till Jyhult och hämta en
vagn med pappersb alar.

När vi höllpå attväxla gick något
snett, en bromsklots lossnade så
vagnen rullade iväg mot Ödåkra.
Vi fick tagrÖdäkra station pätelefon så man f?illde bommarna. Yag-

nen passerade i god fart mot Kattarp och vi åkte efter med loket.
Man talade med Kattarp station
som lade täg:räg mot Mölle.
Vagnen stannade mellan Kattarp
och Västraby där vi kunde hämta
den for transport till Helsingborg.

Bidrag av Stig Håkansson

BOKA BESÖK
Starke Tufves museum:
Annika Espelund 0708-40 59 53
Flenin ge hem bygdsmuseum :
Lennart Björk 042-20 53 55, 0723-21 60 05
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Aktiviteter 201 8
l juti kl. 10.00-13.00

L&dag 3 mars kl. 18.00
Årsmöte i Strövelstorps Bygdegård.

Loppmarknad Fleninge mölla.

Söndag 25 mars k1.13.30
Hembygdsdag i §rkan

Söndag 12 augusti kl. 14.00-16.00
Oppet museum. Tårtkalas

Söndag 8 april kl. 11-13.00
Duvestubbedagen

Onsdag 10 oktober

Söndag

kl.

19.00-21.00

Anekdotafton i Fleninge mölla

Lördag 3 november kl. 10.00-14.00
Öppet museum Allhelgo nadagen,
Fredag 30 november k1.18.00
Julstuga
Lördagen 2 mars 2019
Årsmöte 2Ol9
.r.

{

-,

,.
':f,

.

Onsdag 16 maj

kl.

18.30

Kyrkogårdsvandring
Söndag 10

juni kl. 14.00

Motornostalgisk dag vid Fleninge
mölla.

Starke Tufres Museum
Planerade dattun
6 maj 10.00 - 1,2.00
3 juni 10.00 - 12.00
1juli (Öppna luckor)
26 aug 10.00 - 12.00
25-26 dec (Öppna luckor)

I(ALLELSE
Fleninge hembygdsförening kallarhdrmed till ordinarie årsmöte i
Strövelstorps hembygdsgård lördagen 3 mars 20LB klockan 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet välkomnas till sup6 med dans. Eek Green Duo spelar

rill 00.00.
Anmälan till supön

senast 23 februari till Lars
Pris 400:-/pers. ev. Vin eller snaps medtages.

/Styrelsen

Nilsson 0702-70 49 70

