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Ordförande har ordet:

April, april...
Aprilväder är ett omväxlande väder, där
det kan vara solsken och sommartemperaturer en dag, och snö, regn,
hagel och kyla nästa. Denna typ av
osäkert väder är vanligt på våren,
på norra halvklotet särskilt i april,
den månad då temperaturerna ökar
snabbast. Solen värmer upp marken,
den uppvärmda luften stiger och
bildar stackmoln. Högre upp är det
dock fortfarande kallt och övre delen
av stackmolnen blir isiga och blir bymoln, som ger ifrån sig regn, snö eller
snöhagel/trindsnö, som är mjukare än
vanligt hagel, men hårdare än snöflingor. (Wikipedia)
I år har april verkligen levt upp till
denna beskrivning. Däremot tycks
aprilskämtandet ha, om inte försvunnit, så i alla fall minskat. Helsingborgs Dagblad skrev om förväxlingen av Ven och Bornholm, men
den ville inte riktigt ta skruv. Kanske är det för få som har en dagstidning numera, det som står där blir
inte längre ett gemensamt samtalsämne vid förmiddagsfikat. Och med
alla TV-kanaler följer vi inte längre
samma serier och lyssnar inte till
samma nyheter. Informationsflödet
blir väldigt fragmenterat.
I vår lilla förening är information
också en fråga att hantera. Genom

vilka kanaler når vi ”alla”? Brev
hem i lådan känns omständligt och
dyrt, e-post fungerar i de flesta fall.
Hemsida, facebook, instagram….
Möjligheterna är närmast oändliga,
men vi kan inte täcka upp överallt.
Och Byabladet i all ära, men som
bärare av aktuell information är det
inte mycket att hurra för. Att vi har
en aktuell e-postadress till dig är
en god garanti för att du ska nås av
nyheter från byalaget. Vad beträffar
vår medverkan i sociala medier får
styrelsen ta fram en hållbar policy.
På Facebook finns en sluten grupp
för byalagets medlemmar, den heter
kort och gott Lerbergets Byalag. Har
du Facebook, så gå med där.
Nu går april mot sitt slut, maj står
för dörren och vi kan se fram mot
ännu en härlig sommar!
Ingemar Hertting
Styrelsens ordförande

Det händer i byn:
Åter igen är de flesta trivselaktiviteter inställda, på grund av covid-19pandemin.
Det kommer dock att ske ett digitalt valborgsfirande. För detaljer om
detta och andra kommande aktiviteter håll utkik på facebook-gruppen:
Lerbergets Byalag.
Galleri Hoddan slår upp portarna för säsongen under valborgshelgen.
Läs hela listan av utställare och aktuella datum på sidan: 12.

Stämm
per p a
ost

Pandemin sätter fantasin på prov! I fjol var Byalagets stämma ett friluftsmöte, i år fick den ske via post.
Varför valde ni det förfarandet, Mats Hallberg?
— Vi hade många och långa diskussioner i styrelsen,
och när vi såg att pandemin inte skulle vara över var vi
hänvisade till andra alternativ än ett traditionellt årsmöte. Vi tog in juridiskt sakkunniga, och den tillfälliga
lagen för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor passade in på oss.
— Förra året var coronapandemin ett alldeles färskt fenomen, och istället för att skjuta upp årsmötet fick det
då ske under bar himmel på hamnplanen.
Var inte detta något alternativ för årets stämma?
— Med de skärpta reglerna var det uteslutet, säger Mats.
Däremot övervägde vi att ha stämman digitalt, men det
fanns för många invändningar mot en sådan lösning.
Vi kunde också ha skjutit på stämman, men det ville vi
undvika.
Sett i backspegeln gick det fantastiskt bra, tycker Mats,
men han menar också att mötesformen kräver mycket
förberedelser.
— Det var mycket mer krävande än vi trodde, det gällde
att få ordning på formalia och procedurer. Och resultatet stämmer till eftertanke. Det var fem gånger fler som
deltog i år än vad det brukar vara, och vi som snarast
var rädda för motsatsen. Så folk har verkligen använt sin
möjlighet att påverka. Om det brukar vara tio procent
av de röstberättigade som deltar var det i år drygt hälften.
Resultatet av stämman blev att den avgående styrelsen

hade ett mycket stort förtroende och den nya styrelsen
får ett mycket starkt mandat. Ett ovanligt stort antal motioner hade lämnats in till stämman, och efter sedvanlig hantering av styrelsen fanns de med på stämman för
beslut.
— Talet om splittring i byn kan vi nu lägga bakom oss,
det visar resultatet av denna stämma, anser Mats, som
också berättar att Byalagets genomförande av stämman
har väckt nyfikenhet bland andra föreningar, som har
hört av sig.
Årets stämma krävde inte bara mer förberedelser, den
förutsatte även fler mötesfunktionärer för hanteringen
av alla inlämnade svar.
Till dem vill Mats rikta sitt varma tack!
Text: Ingemar Hertting

Byalagets styrelse 2021
Vid stämman den 14 mars fick styrelsen
följande utseende: Ingemar Hertting (ordf),
Kerstin Stenberg (vice ordf), Jörn Möller
(kassör), Johan Stenmark (sekr), Mats Hallberg, Tony Martinsson, Ulla Andersson, Mia
Cox, Björn Carlberg och Fredrik Kocon samt
suppleanterna Anncatrin Elversson, Jörgen
Jeppsson och Malin Bergendahl.
Till revisorer utsågs Jessica Larsson och
Claes Erik Ivarsson samt revisorssuppleanter
Christer Bogren och Stina Arvidsson.
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Möte med
Lerbergskyrkans präster
Lerbergets kyrka tillhör Väsby församling och ingår i Kulla pastorat. Lerbergskyrkan är en samarbetskyrka mellan missionsrörelsen EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsen – och Svenska
kyrkan. EFS är en fristående ideell förening. Kulla pastorat anställer och avlönar präster, musiker och pedagoger.
När jag en solig tisdag i mars kommer till Lerbergskyrkan,
möts jag av en välkomnande skylt. På tisdagar och torsdagar har man ÖPPEN KYRKA i Lerberget. Då bjuder
kyrkan in till en stilla stund, reflektion och ljuständning
i kyrksalen. För den som önskar finns också möjlighet att
samtala med en präst.
NYA PRÄSTER
Lerbergskyrkans präster heter Joel Jarbo och Christoffer Kullenberg. Joel har arbetat här under drygt ett år och Christoffer
sedan november i fjor. De har känt varandra tidigare genom
sina arbeten inom EFS. Nu har deras vägar åter korsats, vilket
de uppskattar.
Båda trivs bra i Lerbergskyrkan och tycker, att det är en inspirerande arbetsplats. Det har dock varit en svår tid på det nya
jobbet eftersom de inte haft möjlighet att möta och lära känna
så många församlingsbor p.g.a pandemin.
En viktig egenskap för en präst är att vara LYHÖRD, att ha förmågan att lyssna på både Gud och människor.
Tro och tvivel går hand i hand. Tro hör ihop med tvivel. När
man tar tag i sina tvivel, kan det leda till, att man stärks i sin tro.
JOEL JARBO
Joel föddes för snart 40 år sedan i Umeå, där han sedan
bodde under hela sin uppväxt. Hans familj var kristen med
stark EFS-tradition. Redan som liten gillade Joel att fram-
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träda och förmedla ett budskap, och han beskriver sig själv
som en ”teaterapa”.
Prästyrket har han haft i 15 år. Sin första tjänst fick han i
Röke (utanför Hässleholm). Han har också varit skolpräst
på Klippans gymnasieskola samt arbetat i kyrkor i Klippan,
Åstorp och Båstad.
Under en period kände Joel behov av att göra något annat, att
jobba med något praktiskt. Detta resulterade i fyra års anställning på City Gross/ Bergendahls lager i Hässleholm.
I Lerbergskyrkan är Joel verksamhetsansvarig komminister.
Att få hjälpa till med att utrusta församlingsborna för livet,
att undervisa och förkunna och att få jobba i ett team tycker
Joel är det bästa med jobbet.
På fritiden gillar Joel att bada bastu (norrlänning!), spela
TV-spel och skriva. Hitintills har han skrivit två böcker.
CHRISTOFFER KULLENBERG
Christoffer 33 år är från Höganäs. Intresset för kyrkan fick
han under uppväxten i en kristen familj. Han gick i söndagsskola och var med i kyrkans olika fritidsaktiviteter,
där han så småningom blev ledare. För honom var det inte
självklart att bli präst, eftersom han inte gillade att prata
inför publik.
Hösten 2013 började Christoffer läsa teologi vid Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala. Trots att det från
början inte var självklart med en prästutbildning blev han
präst efter 4 1/2 intensiva studieår. I Lyckeby (Blekinge)
fick han sin första prästtjänst och här stannade han i tre år.
Christoffer arbetar liksom Joel som komminister i Lerbergskyrkan. Han har speciellt fokus på och ansvarar för
ungdomsverksamheten. Det Christoffer uppskattar mest i

Christoffer Kullenberg och Joel Jarbo är relativt nya
ansikten i Lerbergets kyrka, där de båda är präster.

För att stötta äldre och ensamma har Kulla Pastorat erbjudit hjälp med inköp av mat och medicin. Man har också
ordnat promenadgrupper ” Walk and Talk” och digitala
bokcirklar.
Joel och Christoffer tror, att det kan komma något positivt
ur pandemin såsom förändrade värderingar. Människor
kommer förhoppningsvis att bry sig mer om varandra,
vara rädda om miljön och uppskatta vår vackra natur mer
än det materiella och status. De hoppas på en motreaktion
till dagens sex-makt-pengafixering.

sitt arbete är mötet med ungdomar, att försöka göra bibeln
aktuell och att samtala om andliga frågor. På fritiden blir
det mycket fotboll och en del TV-spel.
PANDEMIN
Naturligtvis har pandemin påverkat arbetet, men personalen
har försökt att i möjligaste mån ställa om i stället för att ställa
in. Gudstjänster och kvällsandakter sänds digitalt. En gudstjänst brukar ha ca 50 inloggningar och flera hundra visningar. Nu når man också människor, som inte brukar besöka
kyrkan, vilket är mycket positivt. Även söndagsskolan och
förskolegruppen har delvis digitaliserats. Körerna har digitala övningar. Ibland medverkar två-tre körsångare vid gudstjänsterna.
De aktiviteter man inte kunnat genomföra under pandemin är Soppluncher och Café Lerberget, eftersom man inte
får servera mat.
Konfirmationsundervisningen är planerad att vara mellan
Påsk och Kristi Himmelfärdshelgen. Två konfirmandgrupper med åtta deltagare i varje kommer att få sju veckors intensivundervisning, där det eventuellt kommer att ingå en
lägervistelse.
Antalet dop och vigslar har varit betydligt färre än vanligt.
Några har varit digitala. Augusti kan bli en ”riktig bröllopsmånad”. Många vigslar är bokade, eftersom brudparen då hoppas
kunna gifta sig i kyrkan ” under normala omständigheter”.

FRAMTIDEN
Många väljer att gå ur Svenska kyrkan. En del tycker, att
det kostar för mycket och att man hellre vill använda pengarna till något annat. Joel och Christoffer tycker, att det är
viktigt, att folk får veta, vad kyrkan använder pengarna till.
Kyrkan bedriver socialt arbete genom diakonin. Man kan
säga, att diakoner är kyrkans socialarbetare, som möter
och hjälper människor i utsatta livssituationer.
Man har barn- och ungdomsgrupper från i princip babyåldern till gymnasieåldern. Det finns vuxengrupper t.ex.
alfagrupper, sorgegrupper och bokcirklar. Prästerna hoppas, att man ska kunna utöka verksamheten med fler sammankomster, där människor kan mötas kring livsfrågor/
existentiella frågor. Utökad diakonverksamhet står också
på önskelistan liksom att bibeln kommer att göras mer begriplig och levande.
Lerbergskyrkan har nära samarbete med Lerbergsskolan.
I samarbete med Rotary och New Wings har det varit en
stödkonsert i kyrkan till förmån för kvinnor utsatta för våld
i nära relationer. Kyrkan vill gärna stödja bra lokala initiativ.
Det är viktigt att påpeka, att präster har total tystnadsplikt.
Det du säger till en präst i ett enskilt samtal stannar hos prästen – oavsett vad det är. Här finns inget undantag!
När jag lämnat Lerbergskyrkan och är på väg ner till havet, tänker jag på, hur glada och stolta vi kan vara över vår fina kyrka
och dess fantastiska personal.
Text och foto: Maria Falkborn Sandemyr
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Från vinter...
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Vårdagjämning

Ö

...till vår.

ver gräsmattan ligger rimfrosten som en
tunn spindelväv med tusentals, miljontals
måste det vara, stjärnor. Som om de stannat
kvar efter marsnattens stjärnfall, ovetandes om att det
är deras sista dans, de ska snart slukas av solen eller
åtminstone skymmas. I den stora björken är skatorna
i full fart att reparera boet från ifjol och mina koltrastar
kommer fram och vill påminna om att jag inte ska
avslöja deras bo i faunadepån! Jo, jag lärde mig att
den heter så, platsen där man ska låta de små vara
ifred och bidra till Mångfalden. Faunadepåer har jag
hittat lite varstans i vår egen skog också. Tack för det ,
ni som ordnar och sköter om vår skog!
Allt ska man inte städa bort, nej nästan ingenting,
bara ge sig tid att tänka efter. Tid har vi väl lärt oss
att ta vara på, om inte annat under det gångna året.
De blåskimrande krokusarna öppnar sig och de ska
följas av fler och ta allt större plats bland snödroppar
och vintergäck. De senare är inte så många i år heller.
Har inte fått riktig fart på dem. Sneglar på grannens,
tusentals prålar under syrenhäcken. Kunde tänkt på
det i höstas och planterat ut fler men då hade lusten
hamnat på noll när pandemin lagt sin våta filt över
oss. Ordet oss har fått en ny innebörd det här året, så
ensam har jag inte varit, men ändå.
En långpromenad söderöver är inte fel. Vid ”Backarna” möter plötsligt ett nytt landskap. Ljungheden
böljar fram som i Jane Austens romaner. Det gamla
fortet blir en liten engelsk cottage med halmtak och
utanför håller man på att ta in hönsen för natten. När
solen sänker sig över havet gömmer svanföräldrarna
sin flock bakom de skyddande stenarna invid bäckens
utlopp. Längre bort ser jag fiskare i våtdräkt hala in
de sista kasten för dagen. Månne de kan komma hem
med fångst? Längre ut står skrakarna på vakt som
vanligt. Vandrare kommer på stigen från Viken, (Man
behöver inte resa så långt bort i dessa dagar). Världen
känns alldeles nära, ändå långt borta.
Ett andetag och kvällssolen tar alltihop med sig i
några sista penseldrag av djupblå skymning bakom
horisonten. Över ljungen, snubblar jag över kaninhålor, våryra förstås. Ska kolla backsipporna, men inser
snart att det är alldeles för tidigt att de visar ens ett litet
tecken. Vid bäcken skimrar istället videknopparna, de
som snart ska bli frön som virvlar omkring och gör
folk snuviga.

Text: Ingrig Hallberg ,
Foto: Ingrid Hallberg, Anna Anklam Schmidt, Ingemar Hertting
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På besök i
Kullabygden

Planfrågorna i fokus i Viken

"Mitt intresse vaknade genom diskussionerna kring
planerna för Potatisåkern, som jag bor granne
med", berättar Fredrik Hallgårde, sedan i somras
ordförande i Vikens Kultur- och Byaförening (VKB).
"Överhuvudtaget har planfrågor legat högt på
våra dagordningar, nu senast är det gamla Statoil-tomten, dessförinnan Välinge Innovations expansionsplaner. På sitt sätt blir det lite trist, eftersom
vi ofta hamnar i nej-sägarpositioner."
"I stadgarnas portalparagraf står att föreningen
ska verka för att Viken så långt som möjligt får
bibehålla sin ursprungliga prägel. Detta kan förstås
skapa konflikter när orten expanderar så som
Viken har gjort."
Text och foto: Ingemar Hertting
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Viken är kommunens näst största tätort, men relationen med
Höganäs centralort har periodvis varit ansträngd.
Fredrik Hallgårde tycker emellertid att samarbetet med
kommunen i stort sett fungerar bra, och att det finns en
levande dialog.
Viken har undergått en stark expansion under en lång följd
av år och med en kraftigt växande befolkning. Här finns
ett livaktigt näringsliv, en hygglig samhällsservice och goda
allmänna kommunikationer. Föreningslivet tycks också
blomstra.
Att stärka bykänslan är förstås centralt även för VKB och
det gör man genom olika aktiviteter under året. Bykänsla
innefattar också försköning och utsmyckning i byn, och
därutöver har VKB ansvaret för det man kallar kulturskatterna, det vill säga Paul Jönska gården, Sophiamöllan och
Sjöfartsmuséet. Dessutom har man har man ansvar för
Stenbryggan och delvis Lisas Brygga samt badhytterna,
som medlemmar kan hyra. Bland aktiviteterna märks Valborgsfirandet, Vikenfesten och julmarknaden i samarbete
med Vikens Företagarförening. Två gånger om året ger
man ut Byaluren, en tidning med höga ambitioner.
— Hamnen är kommunal men arrenderas av Vikens hamnförening, berättar Fredrik.
— Och bastun sköts av en annan fristående förening.
Fredriks första år som ordförande blev lite speciellt på
grund av pandemin. Inställda evenemang, ett stängt museum och digitala möten har förstås påverkat alla, men det
har ändå fungerat bra.
— Julmarknaden fick vi förstås också ställa in, men för att
i alla fall erbjuda något genomförde vi en mycket uppskattad tipspromenad på Viken-tema vid Lucia.
Någon egentlig samlingslokal förfogar VKB inte över, men
där finns Hemgården som förstås utnyttjas flitigt. Även
kyrkan har använts för möten.
Fredrik är inte ursprungligen från Viken, men har en del av
sin uppväxt där. Med egen familj kan han nu räknas som
återvändare, och föräldrarna finns kvar i byn. De båda bröderna finns på landsbygden strax utanför Viken, så ortens
dragningskraft går inte att ta miste på.
Föreningen bildades 1993 genom sammanslagning av Föreningen Vikens Kulturminnen (bildad 1943), Vikens Byalag (bildat 1966) och Vikens Hembygds- och Sjöfartshistoriska Förening (bildad 1987).

Stort tack till alla som städade vår fina by

Julian och Susanne tar hand om vassen.

Arne och Thomas sätter ut de gröna bänkarna.

Anne och Sten planterar nya ekplantor och björkar.

Städdag med solsken i blick

Leo plockar skräp vid utegymmet.

Agnes hjälper pappa Anton att plantera träd.

Göran och Helene skiner i kapp med solen.

Ines och Selma målar stenar.

Fram med det fina och
bort med det fula. Andra lördagen i april
var det dags för den
stora vårstädningen
i Gamla Lerberget.
Stenar målades vita,
grönfärgade bänkar
placerades ut på
välbekanta platser
och 300 små ekplantor samt 160 små
björkar fick nya hem i
skogsområdena. Tallarna visade sig vara
slutsålda så det blir
ett projekt för hösten
istället. Flitiga bybor
plockade bland annat
bort skräp och ogräs,
borta vid dammen
stora lass med vass.

Text och foto: Anna Anklam Schmidt
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Rönnskär
räddade
Hédi Fried

Sveabolagets M/S Rönnskär
vid kaj, sannolikt i Malmö, med
nationalitetsbeteckning och Röda
Korsmarkering. (Foto: TT Nyhetsbyrån).
Till höger: Hédi (överst) med sin syster Livia.
(Foto tillhörigt Hédi Fried)

Text: Lars Grundberg
f.d. ambassadör, bl.a. i Köpenhamn
Intro: Ingemar Hertting
Bild: se bildtext
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De Vita bussarna känner de flesta till, mindre kända
är de Vita båtarna. Så kallades de svenska handelsfartyg som chartrades för att hämta frisläppta koncentrationslägerfångar från Tyskland 1945. Fartygen chartrades av Röda Korset och gick i trafik från
Lübeck till hamnar i södra Sverige. Denna artikel har
tidigare varit införd i Sjöhistoriska Samfundets tidskrift
Forum Navale (2018)

— Vid mörkrets inbrott kastade fartyget ankar. Det blev stilla. Jag fick
tillåtelse att gå upp på däck. För
första gången i mitt liv kunde jag i
sommarnattens halvmörker se det
oändliga havet. Jag kunde se hur havet mötte himlen. Det var overkligt.
Den som sommaren 2017 berättar
om sitt möte med havet 72 år tidigare är den 93-åriga psykologen och
demokratiförkämpen Hédi Fried.
Det däck hon fått lov att gå upp på
tillhörde Sveabolagets lilla lastmotorfartyg Rönnskär, som denna natt
gjorde sin tredje av nio resor mellan
Lübeck och Malmö respektive Helsingborg med fångar som befriats ur
nazityska utrotnings- och koncentrationsläger.
Tidigt, söndagen den 8 juli 1945,
hade Hédi, hennes yngre syster Livia och kusinen Sussie åkt tåg från
Lübeck till Travemünde.
" Från tåget lastades vi över på färjan
som skulle föra oss till Sverige — en
vit duva på väg till paradiset", skriver Hédi Fried i sin bok från 1992,
Skärvor av ett liv.
— Vi fick frukost och var sin skön
säng bäddad med papperslakan. Det
kändes som om jag var en chokladpralin!
Men det var inte precis en vit duva
som välkomnade de tre unga kvinnorna. Rönnskär, i Sveabolagets
gråa färg, var ett av fem fartyg som
utförde den hittills största svenska
humanitära operationen till sjöss.
Operationen brukar kallas de vita
skeppen. Svenska regeringen hade

åtagit sig att ta emot 10 000 personer, så kallad displaced persons. Det kom huvudsakligen att handla om befriade lägerfångar. Lägret Bergen-Belsen, beläget ca 150
km söder om Lübeck, hade den 15 april 1945 befriats
av en brittisk styrka på väg mot Berlin. Medan själva
lägret brändes av britterna omvandlades soldatbarackerna i närheten till ett transitläger för fångar från Bergen-Belsen och andra läger i den brittiska zonen. Det
skulle visa sig att de befriade fångar som anvisades till
de vita skeppen var i ett medicinskt sämre skick än de
som transporterades med de vita bussarna. Detta gällde
i synnerhet de första resorna med fartygen. Sju patienter
avled till sjöss under operationen.
Kommendören Sune Birke har i en välskriven och faktarik artikel i Forum navale nr 58, 2002, beskrivit beslutsgång, förberedelser och genomförande. De fem
fartyg som fick uppdraget att i skytteltrafik transportera
de befriade fångarna var Flottans lasarettsfartyg Prins
Carl, Göteborg-Fredrikshavn Linjens upplagda passagerarfartyg Kronprinsessan Ingrid, Svenska Amerika
Liniens Östersjöångare Kastelholm samt Rönnskär och
dess systerfartyg Karskär.
Förberedelserna hade redan pågått en tid innan det
formella konseljbeslutet fattades den 1 juni 1945. Det
krävdes betydande arbeten på Sveabåtarna för att förvandla dem från lastfartyg till lasarettsfartyg. Till exempel inreddes lastrummen med tvåvåningssängar för 258
patienter. Kokhus med vedspisar byggdes på akterdäck
och hyttplatser för en läkare, en sjuksköterska och Röda
Kors-personal m.fl, sammanlagt cirka 25 personer, anordnades. Vid denna tidpunkt pågick en arbetsmarknadskonflikt inom verkstadsindustrin. Arbetena på
Rönnskär och Karskär genomfördes i stället av en ingenjörspluton. De förlades till Öresundsvarvet i Landskrona, där fartygen byggts två år tidigare.
Birke beskriver också hur en svensk Röda Kors-avdelning inrättades i de så kallade Cambrai-kasernerna i Lübeck i samarbete med den brittiska armén.
Lübeck-detachementet, som det formellt kom att kallas,
leddes av läkaren Hans Arnoldsson och löjtnanten Börje
Agartz. Både hade tjänstgjort i Tyskland under operationen med de vita bussarna. Till den svenska avdelningen, som hade en kapacitet på 1400 bäddar, ankom
cirka 2000 patienter i veckan med tåg, huvudsakligen
från Bergen-Belsen. De första transporterna lämnade
Travemünde i slutet av juni och skytteltrafiken fortsatte

till slutet av juli.
Hédi Fried, hennes syster Livia och kusinen Sussie befann sig i juni i soldatbarackerna i Bergen-Belsen. Hédi
hade tillfrisknat efter en livshotande attack av tyfus. Hon
anlitades som tolk mellan ungerska och engelska av de
197 brittiska tjänstemännen. Sussie var dock fortsatt
sjuk och hon valdes ut för transport till Sverige. Därigenom kunde också Hédi och Livia komma med. I Lübeck
skedde registrering och sanering. En svensk badpluton
hade byggt en bastu. Men den svenska saneringmetoden med ett varmt bastubad följd av iskall dusch fick
omgående ersättas med humanare badmetoder. Hédi
Fried skriver att de kvinnliga patienterna förundrades
mycket över att män deltagit i badandet av kvinnorna.
Men åter till Hédi på Rönnskärs däck i sommarnatten
mellan 8 och 9 juli. Resan fortsatte så snart det ljusnade.
Vädret var gott. Tyska minsvepare hade av britterna beordrats att eskortera de svenska fartygen. På eftermiddagen ankom Rönnskär till Malmö. Rykten bland patienterna att den svenska drottningen skulle möta på kajen
och dela ut fina kläder besannades inte.
"Vi gick iland och möttes av uniformerade kvinnor, lottor fick jag senare veta, som bjöd på varm mjölkchoklad.
Varm mjölkchoklad är det som för mig alltid kommer
att representera Sverige... De sjuka placerades på sanatorium och vi andra blev inkvarterade i Linnéskolan, för
sex veckors karantän... De första dagarna gjorde vi inget
annat än åt och sov", skriver Hédi i Skärvor av ett liv.
Hédi Frieds liv blev sedan och är fortsatt omväxlande
och framgångsrikt. Snabbt ut i arbetslivet, svensk psykologexamen, giftermål och tre söner, stöd till andra
överlevande från lägren, författarskap, debattör i demokrati- och diskrimineringsfrågor, sommarpratare 2015,
ett flertal svenska och utländska utmärkelser samt nominerad till Augustpriset 2017 för sin senaste bok Frågor jag fått om Förintelsen. Vid en högtidlig ceremoni i
Riksdagen mottog hon 2017 års Olof Palmepris.
I boken Skärvor av ett liv beskriver Hédi Fried sin resa
från hemstaden Sighet i Rumänien till Stockholm via
de nazityska lägren Auschwitz och Bergen-Belsen. Boken har tryckts i mer än 20000 exemplar och översatts
till fyra andra språk. Elie Wiesel, mottagare av Nobels
fredspris 1986, skrev så här om boken: ”Denna bok är
mer än en personlig dokumentation; den är ett vittnesbörd, djupt gripande och skakande”.
Operationen de vita skeppen kom att genomföras planenligt

Rönnskär, i Sveabolagets gråa färg, var ett av fem fartyg som
utförde den hittills största svenska humanitära operationen till sjöss.
Operationen brukar kallas de vita båtarna.
11

under fyra veckor sommaren 1945 tack vare hängivna insatser av alla inblandade. Birke anger att 9273 personer togs
emot på fartygen. Huvuddelen var kvinnor. Även barn,
inklusive en grupp på 40 norska barn, reste med de vita
skeppen. Ett stort antal nationaliteter var representerade. De största grupperna var polacker, 62 %, ungrare, 13
% och rumäner, 9 %. På Hédi Frieds resa fanns ombord
på Rönnskär 91 polacker, 50 tjeckoslovaker, 37 rumäner
och två österrikare, sammanlagt 236 personer.
M/S Rönnskär då? Då fartyget julen 1950 låg i London
bröt en våldsam brand ut midskepps varvid befälhavaren
och maskinchefen omkom. Branden kunde dock släckas
relativt snart och fartyget reparerades. Rönnskär såldes
1955 till Broström Tender Service och fick namnet Tento. Från 1964 har hon haft sex olika ägare, varav de
två senaste iranska. Så sent som 2014 var hon fortfarande i aktiv tjänst. Systerfartyget Karskär skrotades
1969 i Nederländerna.

Det finns flera förklaringar till varför de vita skeppen i
praktiken glömts medan minnet av de vita bussarna lever kvar. En är givetvis att de vita bussarna opererade
innan krigsslutet samt att omfattningen var större — cirka 15000 räddade mot 9273 på skeppen. Folke Bernadottes namn har också i hög grad bidragit till bussoperationens ihågkomst.
Sune Birke menar i sin 30-sidiga artikel om de vita skeppen att operationen är värd ytterligare studier. Hans artikel utgår i hög grad från loggbok och slutrapport från
Flottans lasarettsfartyg Prins Carl jämte material i Krigsarkivet. Birke anger som angelägna studiefält hur operationen initierades samt data från de fyra andra fartygen,
arbetet i Röda Kors-avdelningen i Lübeck, mottagningsorganisationen i Sverige och de medicinska faktorerna.
Sune Birke har rätt. Denna märkliga och framgångsrika
operation förtjänar i hög grad ytterligare forskning.

Utställningar på Galleri Hoddan 2021
Nedan presenteras de konstnärer som hittils är bekräftade för
utställningar i galleriet. Säsongen 2021 drar igång på Valborg.

30/4-2/5
Astrid Sandberg
		Olja

23/7-29/7
Sven Zerman, Ingvar Stendahl
		Olja, akvarell

25/6-1/7
Magnus Bergh, Anna Ekelund
		Foto

30/7-5/8
Annika Walltin, Ann Margret Karlsson
		Akvarell, olja, akryl, keramik

2/7-8/7		
Maj-Britt Pehrsson
		Olja

6/8-12/8
Eva Hane
		Tovade fåglar

9/7-15/7
Anita Brandt
		Olja, akvarell
		
16/7-22/7
Tina Hallgren, Gigi Sundelin,
		
Britt Waitman, Marie Selmén Breimer
		Akvarell

13/8-19/8
Marie-Louise Assarsson
		Olja, akryl
20/8-26/8
Mats Müller
		Olja, akvarell

Gillar du att läsa Byabladet...
...och är sugen på att skriva, intervjua, komma på artikeluppslag eller fotografera? Vi är ett glatt gäng i
Byabladets redaktion men vi behöver bli fler om tidningen ska finnas kvar och leva vidare. Du måste inte
ha någon erfarenhet från att göra tiding tidigare. Nyfikenhet och ett genuint intresse av Gamla Lerberget
räcker långt. Vi har roligt, är kreativa och hjälps åt!
Hör gärna av dig: byabladet@lerberget.se
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Pizza på hamnen
Det var strykande åtgång på pizzorna när Jaja Napoli fick
upp värmen i sin ambulerande vedugn på skärtorsdagen.
Under några eftermiddags- och kvällstimmar stod
den parkerad på hamnplanen i Lerberget, och vädret
var ganska nådigt. Konceptet var hämtpizza, och för
undvikande av köer fick det ske genom förbeställning
via Facebook. Här förbereder medhjälparen Emil
Gidlöf för nästa omgång av rykande heta pizzor.

Lerberget 1967
Det var ett spännande år på många sätt. Då fick
jag möjlighet att under ett enda läsår vara lärare
i min egen gamla skola, den som nu är Lillgården.
Därefter lades skolorna ner och barnen fick gå till Bäckaskolan eller Öresundsskolan där jag själv hamnade innan också den lades ner. Nu hade man gått från b-skolesystemet och nu hade jag för första gången en ”ren” trea,
en nätt liten skara på tolv elever.
I skolsalen var allt sig likt som det var en gång, med kateder, tramporgel och skåp med planscher och det viktiga
bokskåpet med böcker som vi fick låna hem varje lördag.
Mitt eget första boklån var Hallonmasken av Topelius.
Hittade ett tummat exemplar på loppis för inte så länge
sedan. Den finns nu i tryggt förvar i min egen bokhylla.
Det var ett märkligt år med mycket trafikundervisning
bl.a. Nu skulle svenska folket lära sig högertrafik och
dessutom gick man ut med uppmaningar i vett och etikett vad beträffar sopor och annat skräp. Klassen skrev
tillsammans en egen pjäs, ”Håll rent i naturen” som vi
spelade upp för föräldrarna. Det var spännande och roligt. Vi ägnade mycket tid till att vara ute i naturen och
upptäcka vad som fanns i vår omgivning, i byn, i skogen
och på stranden, byggde kojor och fantiserade om stenålder och vikingatid.
Det var som att ta ett steg tillbaka för mig. Vi spelade teater till”examen”som vi kallade skolavslutningen på våren,
pyntade klassrummet med syrener och annat grönt som
barnen hade med sig hemifrån. Vi skulle spela teater, sagan om Dummerjöns. Då behövde vi en getabock och
jag mindes att en gång hade vi spelat den pjäsen under

min egen skoltid i Mellanskolan. Då tillverkade pojkarna med lärarens hjälp en ”sågebock”som föreställde getabocken. På den tiden fanns träslöjdsalen på andra våningen i Folkskolan, den som nu har varit till salu. Oftast
hade folkskolläraren också hand om träslöjden.
Till min förvåning fanns bocken kvar på vinden i Mellanskolan, fullt användbar trots lager av ålderstecken.
En av föräldrarna på avslutningen spelade Dummerjöns
den gången för länge sedan. ” Minns du”, sa han, ”att läraren var mäkta irriterad på vår snälla fröken som hade
så konstiga påhitt som att låta oss ungar spela teater i
skolan!”
Sågebocken blev länge klätterhäst i vår trädgård, multnade ned och blev hem för diverse småkryp. Tala om
Sörgården!
Fröken och barnen har hittat sina platser i livet. Jag tackar
er alla för att jag fick lära känna er om än bara för ett enda
läsår i Lerbergets gamla småskola och era föräldrar för att
jag fick ”låna” deras barn.

Text: Ingrid Hallberg
Bild från Ingrid Hallberg
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Pastell runt pallkragen

Nina Rossen och Peter Olofsson har trollat bort den fyrkantiga känslan som kan
uppstå vid odling i pallkragar. Den solfjäderlika utplaceringen av lådorna samt den
vackra inramningen ger ett mjukt intryck där nyttoväxter samspelar med skönheter
som lavendel och vita rosor. Både doft och synintryck minner om Italien.

Köksträdgård
På Östra vägen frodas en vacker köksträdgård med inspiration från södra Medelhavet. Familjen Rossen/Olofsson
har fokus på ätbara växter som får en vacker inramning
av bland annat lila lavendel och vita rosor.
— Vi är väldigt förtjusta i Italien och har semestrat
mycket där. Inspirationen kommer från medelhavsländernas trädgårdar med pastellfärger, vitt, blått, grågrönt
och silver, berättar Peter Olofsson och tillägger:
— De växter som vi har planterat i trädgården trivs och
klarar sig nära havet.
Det finns två utmärkande odlingsområden i trädgården:
köksträdgården som började anläggas 2014 och Ellas
fruktträdgård som såg dagens ljus 2017. Mellan odlingslådorna slingrar sig små gångar, där familjens två barn Ella
och August kan springa omkring och smaka på en ärtskida
eller ett smultron.
— Vi har fokuserat på nyttoväxter som man antingen
kan äta eller plocka, säger Nina Rossen.
Vad odlar ni helst?
— Vardagsväxter som potatis, morötter och olika sorters
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gröna
grannar
betor som röda, gula och polkabetor — de är tacksamma att odla. Gul squash är min favorit, de är jättegoda
och man får ut mycket av de små planterade fröna, säger
Nina.
Nina och Peter påpekar att som småbarnsförälder har
man inte all tid i världen att lägga på odlingen och de
har upptäckt att till exempel sparris och kronärtskockor
är tidskrävande att ta hand om.
— Vi odlar saker som är lättskött och som även kan klara sig själva om man till exempel vill åka på semester på
sommaren, säger Peter.
Har ni stött på något problem när ni odlar?
— I sandjorden som finns här i Lerberget finns det
mycket myror — så en del lavendelbuskar har vi fått
byta ut genom åren, på grund av det.
Text: Anna Anklam Schmidt
Bild: Familjen Rossen/Olofsson

Hittat i arkivet
En förenings stadgar kan behöva
ses över med jämna mellanrum. För
120 år sedan beslutade stämman
att anta nya stadgar, vilka ersatte
de tidigare från 1870 (som i sin tur
ersatte den från 1852!). Men det
räckte inte att de antogs av stämman, de skulle dessutom fastställas
av Luggude häradsrätt.

FÖRSLAG TILL BYORDNING
för LERBERGETS FISKELÄGE

Som icke något Samhälle, vare
sig större eller mindre, kan
bestå utan Ordning, enighet
och Sämja uti de skyldigheters
utgörande och de förmåners
åtnjutande, samhället eller
bylaget gemensamt förbundit
sig fullgöra och aflemna. Så
hafva vi undertecknade byens
innebyggare i Lerberget a allmän ORDINARIE bystämma
beslutat, att följande byordning
istället för den af år 1870 skall
hädanefter vara inom Lerbergets by gällande, och hvilken vi
anhålla Wällofliga häradsrätten till framtida efterlefnad må
fastställa.

Nina och Peters tips för pallkrageodling
•Förarbetet är viktigt, man spar tid i längden
med en bra grund.
•Vid växelodling, när man rotera grönsakerna
i lådorna underlättar det om man håller sig till
en växtsort per låda.
•Om det blir en torr sommar behöver växterna
mycket vatten - mer än om man odlar på
friland.

§1.
Byfogde väljes vid allmän bystämma hvarje år i Januari
månad, då med honom överenskommes om årslön eller det
arvode som han bör tillkomma,
då han troget och ärligt förrättar de i denna byordning föreskrifna åligganden etför byns
gemensamma räkning. etc.
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Den gamla bilden

is

med känsla för spänning milt sagt. Vintern inbjöd både
vuxna och barn till allt vad man kan syssla med i snö och
PÅ IS. Fåglarna får på bilderna hjälp med mat och runt
vaken samlas byborna till picknick! Små barn har noga
iakttagit och varför inte?
åste fråga men en annan dag, för idag gäller "Kom Lars, så går vi också ut och matar fåglarna", sa
det att ” fånga dagen”. Idag många Hej och Tina, för det var våra kärabarn det handlar om. Utrusleenden som för att just nu släpper vi på tade med varsin bulle, hand i hand, travade de utmot
munskydd och handsprit. Vi är ju ute med Avstånd. Jag vaken. De vuxna är inte där men ett annat barn har sett
går inte så fort nuförtiden och idag möter jag vänner jag och rusar hem och nu blir det fart på oss intet ont ananinte sett på länge. I solljuset blir allt lättare. Isen från den de. Jag kan känna skräcken i min kropp än idag. Efter
gångna tiden är nästan, bara nästan, borta. Änder och alla konstens regler”, vad det nu var, lyckades vi locka
svanar flockas vid stenarna, simmar om varandra, ivriga tillbaka barnen innan de nådde iskanten. ” Tack Gode
att hitta sin efterlängtade mat. Tävlar med fångstmännen Gud för att du sände änglavakt! Visst var det så.
längre ut.
Jag minns isvintrar förr, sällan verklighet idag i vårt allt
varmare klimat. Minns en särskild dag då varnings- Detta kan ha varit 1965 -66, tror jag
klockor ringde på allvar. Barnen fyra och fem, kompisar Ingrid Hallberg

Söndag i februari. Idag en strandprommenad i strålande sol och flera fiskeentusiaster utanför Lilla Bro.
Undrar just vad deras fångst inbringar?

M
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