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Ryggsäcken stod packad i hallen
Unge sonens minne av faderns förberedelser under Andra världskriget

F

ilmen ”Hoppets hamn”
handlar om de cirka
25.000 människor som
räddades ur nazisternas koncentrationsläger i Andra
världskrigets slutskede och
kom med de vita bussarna
ombord på färjor till Malmö.
Ett hundratal överlevande
slussades sedan vidare till
Uddevalla där de bodde på
en skola, som gjordes om till
beredskapssjukhus.
På söndag visas filmen i
Bohusläns museum av Föreningen Filmis. Därefter
leder Jan Gustafsson, Herrestad, ett samtal med Lizzie
Eldefors, Hönseberget, Rey
Eriksson, Centrum, och Marianne Wilhelmsson, Ljungskile, som alla har personliga
minnen av hur händelsen påverkade.
Rey var bara åtta år när
kriget tog slut 1945, men
han har ett särskilt starkt
minne av tiden fram till dess.
I hallen stod det alltid en färdigpackad ryggsäck. Pappa
Frank var chefredaktörer för
tidningen Kuriren och insåg
att det kunde bli bråttom att
fly.
– Han verkade i Torgny
Segerstedts anda, säger Rey.
Filmen startar troligen
något efter utsatt tid för att
slippa kollision med den ljusmanifestation, som kyrkorna
har för att uppmärksamma
Förintelsens dag.
maud abrahamsson

På söndag efter filmen ”Hoppets hamn” om överlevare från nazisternas läger, som kom till Uddevalla, diskuterar från vänster Rey Eriksson, Centrum, Marianne Wilhelmsson, Ljungskile, Lizzie Eldefors, Hönseberget, och samtalsledaren Jan Gustafsson, Herrestad. Foto: Maud Abrahamsson
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Bildgåta nummer 3
T

Förra veckans bildgåta föreställde Vattentornet i Uddevalla.
Foto: H Christian Sjöberg

yvärr fick vi inte
med bildgåtan i förra
numret. Därför kommer svaret på bildgåta 2 nu
samt en ny gåta som alltså är
bildgåta nummer 3! Svaret
på förra gåtan är Vattentornet
i Uddevalla. Det var tydligen
för svårt, eller för lätt. Tyvärr
fick vi inte in något rätt svar,
men hoppas att nästa bildgåta är lättare och skall locka
fler att skicka in sina förslag!
Skicka in ditt svar tillsammans med namn och adress
till: Uddevalla-Posten, Junogatan 3, 451 42 Uddevalla.
Det går även bra att lägga
svaret i vår brevlåda. Märk
kuvertet eller vykortet med
”Bildgåtan”. Vi behöver ditt

Gissa vilken byggnad bilden föreställer och vinn en Sverigelott!
Foto: H Christian Sjöberg

svar senast måndag kl 08.

Vill du annonsera hos oss? Ring 0522-63 55 56

