
 

1941-12-01 Sammanträffande med Anna: vi polyfotograferas hos Grothéns. 
1941-12-03 Doktor Blomquist här för vissa råd angående gravstenar, belysning i kryptan o 

sidoskepp. Syföreningens försäljning i Dalby. 
1941-12-06 Syföreningens försäljning å Hällestads hotell. England anser sig nödsakat förklara 

Finland krig.  
1941-12-08 Japan börjar plötsligt krig mot Amerika. På prov i Klosterkyrkan i liturgisk 

framsägningskonst. 
1941-12-13 Politiskt: tidningarna: den sista veckan med japanernas plötsliga överfall på 

amerikanska o engelska baser i Stilla Havet, sänkningen av stora amerikanska o 
engelska krigsfartyg, Hitlers krigsförklaring mot Amerika o de oanade konsekvenserna 
av allt detta en verkligt svart vecka i världens historia. 

1941-12-14 Kollekt till hemvärnet o Belgiens barn. 
1941-12-16 Konfirmander Dalby – Hällestad: efter det långa uppehållet svårt att få konfirmanderna 

med, en stark förnimmelse av hur föga beröring kristen tro o kyrklig sed har såväl med 
ungdomar som med deras föräldrar. 

1941-12-23 Julklappspengar utdelas. Hitler har själv tagit befälet över all Tysklands härsmakt: 
ryssarna börjar återtaga erövrat land. 

1941-12-24 Julafton som vanligt: vi äro alla samlade. 
1941-12-27 Snöyra o 15 grader kallt. Vigsel i Hällestad kyrka, resa dit med tåg, vandring hem.  
1941-12-29 Snöyra, snöskottning.  
1941-12-30 Tidningarna: december 1941 en av de händelserikaste månaderna sen krigets början: 

medan den vita rasens nationer ödelägger varandra, gör Japan landvinningar i Östern: 
Hongkong kapitulerat, Filipinerna hårt pressade. Churchill i Amerika. 

 

 

1942-01-10 Aktionen för finska barnen diskuteras med grosshandlare Bengtsson, fröken 
Magnusson, fru Lundström. 

1942-01-11 Alla flickorna + fru L i Malmö för att se Borta med vindens 4-timmars bioföreställning. 
1942-01-13 På kvällen sammanträde med representanter för olika kategorier från pastoratets alla 

församlingar: samarbetskommitté väljes för hjälp åt Finland barn. 
1942-01-21 Sammanträde i Gödelöv måste inställas för snöyra. 
1942-01-23 På kaffebjudning hos fröken W. På morgonen 17 grader kallt, stark köldvåg över hela 

Europa. 
1942-01-25 På morgonen – 25 grader. På middagen visar termometern i solen – 14. Vesprar i 

Hällestad – Dalby till förmån för Röda Korsets riksinsamling till finska krigsinvalider o 
finska o norska barn. 

1942-01-26 Runt om i Skåne 30 – 40 grader kallt.  
1942-01-28 En påtänkt resa till L-J i Silvåkra måste inställas för snöyra. Tidningen: intet skulle vara 

mer uppmuntrande för oss än att om vederhäftig dementi komme på det förfärliga 
ryktet att rektorn för Oslo Universitet (icke politiker) som hävdat universitetets rätt till 
självstyre först förts till koncentrationsläger o nu avtjänar en månad av mörk cell på 
vatten o bröd. 

1942-01-29 Hem med snöplogen, som hämtar upp mig i snöstormen. Höga köldgrader o snöstorm. 
Tyska tidningar: Medan Europas ungdom kämpar o blöder på slagfälten, tillsätter 



Sverige en kommitté, som skall råda bot på ungdomens nöjeslystnad. 
1942-01-31 Samling här för damerna som gått med listor för finska barn. 

 

 

1942-02-01 Samarbetskommittén för Finlandsbarnen här (representant för Gödelöv ej komma för 
snöyra). Kr. 4 924,50 överlämnas kontant. 

1942-02-02 Färd Silvåkra måste åter inhiberas för snöyra. På besök hos fröken W vid 
Sjöstorpsvägen, där väldiga drivor spärra all trafik. Quisling ministerpresident i Norge. 

1942-02-03 Väldiga snövallar på vägarna. 
1942-02-04 Syförening Hällestad. Vandring i djup snö till vedhuggare i prästskogen. Vid hemfärden 

snöyra. E måste för andra gången resa till Lund på kvällen för att i tid vara vid skrivning 
nästa dag. 

1942-02-10 Våldsam snöyra (vilken i ordningen?). S måste gå hem från Lund. E o L stanna i Lund. All 
trafik lamslagen. 

1942-02-11 Radio: även Singapore erövrat av japanerna. 
1942-02-12 Bil till konfirmander i Hällestad: orkanartad snöyra utanför byn. Söderbergs bil fastnar i 

drivorna: hjälp av karl o häst, som vid försöken att dra bilen loss stegrar sig, välter 
karlen i den trånga snöpassagen, slår han blodig, men o Gud! hade kunnat lemlästa o 
t.o.m. döda honom: Vandring i drivor o storm till Knut Persson för telefon efter 
snöplog: alla plogar upptagna, bilar o bussar fast i snön överallt – vandring tillbaka till 
Söderberg – efter ytterligare försök övergiva vi bilen o vandra hem. Snöstormen 
fortsätter. 

1942-02-13 Pastor A kommer från Simrishamn. Kl. 12: telefon till Söderberg: bilen ännu kvar i snön, 
trots försök, med mannen – vilket under! – ingen fara. Pastorn kan ej fortsätta till 
Simrishamn med eftermiddagståget. På f.m. åter våldsam snöyra. 

1942-02-14 Telefon till Söderberg: bilen loss i går kväll.  
1942-02-15 Resa till gudstjänst i Hällestad måste inställas, vägen än ej banad. Radio: Singapore 

kapitulerar utan villkor, 2 stora engelska slagskepp ta sig mitt på ljusan dag genom 
Engelska kanalen förbi Dover. 

1942-02-19 En bilfärd mellan snövallar, ”höga som hus”. 
1942-02-21 På kvällen besök på ålderdomshemmet. Rykande snöstorm, nyplogade vägar ånyo 

förstörda. 
1942-02-23 Anna o jag vandra över fälten till fröknarna L vid Dalby hage.  
1942-02-25 Hård blåst, 15 grader kallt.  

 

 

1942-03-04 Prosten S från Hangö kommer. Färd till syförening i Hällestad i rykande snöstorm. Efter 
prostens föredrag lycklig återfärd i ovädret. Stormen tilltar. Under syföreningsmötet i 
Hällestad ordnade per telefon för Mauritz M, som med syster fastnat i drivor utanför 
Vipeholm vid färd till S M:s vilohem i Ludvigsborg. Bussar till Hällestad o Harlösa måste 
dirigeras över Dalby. Snödrivorna växa. 

1942-03-05 All busstrafik lamslagen: pojkarna stanna hemma. E reser med prosten S. över Malmö. 
15-20 grader kallt, storm.  

1942-03-07 Ny storm. Pojkarna lämna Lund redan kl. 12. E, som varit i Lund sedan i torsdags, reser 
från Lund kl. 3, är framme vid Jöns Hanssons kl. 7 o hämtas där av C o M o kommer med 



dem gående hem kl. 9. 
1942-03-08 Kantorn o vaktmästaren inkallade, tjänstgöra i uniform. På e.m. ute i byn o bese de 

höga drivorna. Java intaget av japanerna. 
1942-03-11 10 minusgrader. Åter stark snöstorm. 
1942-03-15 Cykeltur till Hällestad i våldsam snöstorm, på hemvägen stora sträckor blockerade av 

snö. Landsvägarna ånyo förstörda av snön. C måste resa över Malmö till Lasarettet i 
Lund. 

1942-03-16 Inga bussar gå på f.m., pojkarna hemma från skolan.  
1942-03-17 Regn och därpå minus 5 grader köld göra alla vägar till verkliga isgator.  
1942-03-18 Regn som fryser till is o förvandlar rutorna till finaste raggiga blindfönster. Blåsten 

tilltar, snön börjar fyka. Bussturer inställas, pojkarna kunna ej komma till Lund. Hur gå 
för E, som skall skriva svenska i morgon. Storm o snö tilltaga. Beslut, att E måste resa 
över Malmö: godståg blockerar linjen, persontåget nära 2 timmar försenat. Äntligen 
omkring ½ 4 resa E o Alva i ett litet nedisat tåg till Malmö. 5.45 samtal med S P i Lund: 
Elsa kommer till telefonen! Kl. 9 kyrkoherde S från Veberöd, som sitter i Dalby på 
insnöat tåg, ber att få ”sitta här i en stol under natten”. Storm o snö tilltaga. 

1942-03-19 Stormen fortfar, solen skiner 8-10 grader kallt. Två lok med vagn försöka avgå till 
Veberöd men hela tågsättet blir sittande i drivor ett par kilometer från Dalby. S o jag 
beskåda förödelsen, nedisade o nedfallna telefontrådar, snödrivor som nå upp till 
skorstenarna på husen o mura igen hela fönserrader, inga tåg, inga bussar, stora 
svårigheter med telefonen.  

1942-03-20 Stormen börjar avtaga. Sol men kallt. Kyrkoherde S. ännu kvar. Tidningar börjar komma 
o berätta om förödelsen över hela Skåne, nedisade o bräckta kraftledningar, insnöade 
samhällen. Malmö utan vatten, tre södergående snälltåg sammanträffa i Eslöv, pojkar, 
som skulle skriva i studentexamen, vandra från Trelleborg till Malmö osv. Kyrkoherde S. 
kan resa hem kl. 7 på kvällen.  

1942-03-21 Värmeledning i kyrkan fruset: orsaken upptäckes: militären, som där har förrådsrum har 
skurit bort stora delar av isoleringen! C, E o E komma gående hem från Lund men kunna 
sista delen av vägen ej uthärda kölden. 

1942-03-30 Den hänsynslösa bombningen mot tyska o engelska städer fortsätter. Rostock helt 
utrymt på civilbefolkning. I engelska parlamentet medges: barbariet har ej varit så stort 
sedan romarrikets fall. 

 


