
1951 översåg en samling lokala politiker i 
dåvarande Fleninge kommun en 23 år ung 
Anna Magnusson hålla provlektioner för låg- 
och mellanstadiet. Tydligen gjorde hon ett 
starkt intryck, för hon fick jobbet som lärare 
för låg- och mellanstadiet i Fleninge-Ödåkra 
skolor.    
Och hon var i bygdens skolor för att stanna 
– länge.
Anna Magnusson föddes i Billesholm på 
Valborgsmässoafton 1928. Innan flytten till 
Ödåkra arbetade hon som lärare i Bjuv där 
hon även var scoutledare, något hon kom 
att ta med sig genom livet.

Till en början bodde hon med sin familj i 
lärarbostaden i Fleninge Norra skola, men 
flyttlasset gick sedan i början av 1960-talet 
till Ödåkra med man och två söner. 
Norrlyckeskolan invigdes 1966 och Anna 
Magnusson var med från starten. Där arbe-
tade hon tills det var dags att ta en ny skola 
i drift – Svensgårdsskolan. Dit flyttade Anna 
Magnusson 1974 och var skolan trogen 
fram till sin pensionering 1991.  
Då hade hon varit verksam i skolorna i hela 
40 år.

Men det var inte bara inom skolans värld 
Anna Magnusson blev ett känt namn. Anna 
Magnusson kom från en scoutfamilj och 
när hon kom till Fleninge fick hon en för-
frågan från några flickor som ville starta en 
scoutkår. 1952 bildade Anna en scoutkår till-
hörande IOGT-NTO:s scoutrörelse. Annas 
make startade därefter en pojkscoutkår.
I brist på egen lokal samlades scouterna till 
en början i Anna Magnussons kök.  

Varje sommar ordnade Anna så att scouter-
na fick åka på läger. Det var läger i när-
området, men även rejält långt hemifrån 
som i Abisko.
1970 lämnade Anna Magnusson över 
stafettpinnen och slutade som scoutledare. 
Många vuxna kan i dag berätta minnen de 
har från scouting och
andra mycket omtyckta 
engagemang i kåren. 
En kår som 
fortfarande lever 
kvar. 

ANNA MAGNUSSON 
”Mångsysslaren som 
alltid har varit redo”

ELSA SVENSSON 
”Hon fick Ödåkra 

att bära frukt”

Anna Magnusson bildade scoutkåren 1952.

 

Elsa Svensson föddes 1896 på Ödåkra nr. 4. 
Fadern hette Peter Svensson och modern 
hette Botilla. Elsa hade tre syskon, Arvid 
f.1895, Karin f.1898 och Sven f.1901. 
Elsa växte upp på gården Ödåkra nr. 4, 
senare kallad Svensgård, vid Björkavägen.

Elsa och brodern Sven brukade gården till-
sammans från 1937. De planterade fruktträd 
och bruna bönor på ”Lillåker”, på baksidan 
av gården. 1940 -1945 planterades ytter-
ligare fruktträd mitt över Björkavägen. Totalt 
ca 19 ha.

Namnet Svensgård fick gården efter brodern 
Sven, som dog 1944. Därefter drev Elsa frukt-
odlingen själv och fick då hjälp med skötseln 
av Birger Wallström, som i sin tur hade hjälp 
av Filip Rosenberg och Rune Bengtsson.

Fruktodlingen sysselsatte många kvinnor i 
byn genom åren. Det var ett 20-tal kvinnor 
som arbetade hos Elsa på Svensgård varje 
sommar och höst med att plocka frukt.
Sedan packade och sorterade hälften av 
kvinnorna frukten fram till jul/nyårshelgen.
Det blev ett rejält tillskott i hushållskassan för 
dem. Elsa var en omtyckt och vänlig arbets-
givare, som tog väl hand om sina anställda.
Det sades allmänt när någon av damerna i 
byn hade köpt ny vinterkappa att ”Där går 
en som har plockat frukt hos Elsa Petter 
Sven´s”.

Hos Elsa bodde även hennes faster Annette 
(som blev över 100 år) och Elsas hemhjälp 
Sigrid Öberg.

Kommunen köpte tomten med fruktodlingen 
i början av 1960-talet. Och genom det sät-
ter Elsa Svenssons livsverk spår i bygden 
än i dag. Villor byggdes, förskola och skola. 
Namnet blev Svensgårdsskolan. Där äpplen 
en gång odlades, odlas nu kunskap. 
En del av de gamla fruktträden står fort-
farande kvar på grönområdena och i träd-
gårdarna. Träden påminner om den fina 
fruktodlingen som varit där en gång.

Boningshuset ägs sedan 1980-talet av 
Fleninge församling, numera Svensgårds 
församlingshem. Ekonomibyggnaderna 
revs 1986.

Elsa dog på Tuvehagens äldreboende 1988, 
92 år gammal.

Elsa Svensson på 
Tuvehagens äldreboende.

Huvudbyggnaden på Svensgård är numera 
församlingshem. Ekonomibyggnaderna runt om 
är sedan länge borta.

Svensgårds äppelodling långt innan Ödåkra växte och träden kom att stå i trädgårdarna.


