
 

Behövde man vård så gick man till 
syster Asta, så enkelt var det.  
Asta Rosenberg föddes i Danmark 
1883 och kom till Ödåkra någon gång 
under 1930-talet. 
”Syster Asta” var distriktssköterska 
och hade sin mottagning på Allerums-
vägen 2. I fastigheten bodde hon också 
tillsammans med sin syster och även 
en hyresgäst.

Till huset i svängen och uppför sten-
trappan gick man för att få blessyrer 
omhändertagna och få råd för såväl 
barn som vuxna.  

Redan 1816 blev det obligatoriskt att 
vaccinera barn mot smittkoppor i Sverige. 
I Ödåkra var det ”Syster Asta” som skötte 
vaccineringen för både barn och vuxna. 

När Asta Rosenberg kom till Ödåkra 
hördes vapenskrammel från kontinenten 
och krigsåren märktes också i neutrala 
Sverige. Vid krigsslutet kom det många 
flyktingar till Skåne och många bar på 
smittsamma sjukdomar. Bland annat 
vaccinerades det för TBC och vaccin-
eringen föll på distriktssköterskornas lott. 

Att Asta Rosenberg såg på sin yrkesroll med 
stolthet råder det inga tvivel om. När hon var 
bjuden på kalas eller vid andra festliga till-
fällen dök hon alltid upp i full sjuksköterske-
uniform, komplett med huvudbonad.

När distriktsläkaren åkte ut på patientbesök 
var Asta Rosenberg med och assisterade. 
Hon arbetade i Ödåkra och från Allerums-
vägen 2 fram till sin pensionering 1951, då 
var hon 68 år gammal.
Asta Rosenberg dog i Ödåkra 19 juli 1973.

Lilly Berg var folkskollärare och arbetade på 
Ödåkra skola med klasserna 3 och 4 från 
och med mitten av 1920-talet fram till sin 
död 1954.
På den tiden var det vanligt att lärarna bod-
de i en lägenhet i anslutning till skolan. Lilly 
Berg var inget undantag. 
Många, många var de som hade fröken Lilly 
Berg i skolan under uppväxten.

Dessutom ledde Lilly Berg ”Klubben”, den 
första kvinnliga gymnastiken i Ödåkra som 
hon var med och startade den 27 november 
1927. 
”Klubbens” medlemmar gymnastiserade en 
gång i veckan i Ödåkra skolas gymnastiksal. 
Alltid under Lillys ledning.
De hade en årlig klubbfest och julfest. Dess-
utom åkte de på utfärder. Olika besöksmål 
varje år. 

Läser man klubbvisan från 1936 tyder det 
mesta på att det var redskapsgymnastik 
som för det mesta stod på schemat. Men på 
senare tid övergick det allt mer till så kallad 
”Husmodersgymnastik.” 
”Klubben” var populär och trots de dagliga 
sysslorna försökte kvinnorna sluta upp varje 
vecka.

Det startades ytterligare en gymnastikgrupp 
i bygden i slutet av 1940-talet, kallad ”Svea-
flickorna”.
Den12 mars 1948 skrev Lilly Berg också un-
der ansökan för registrering hos riksidrotts-
förbundet av föreningen ”Fleninge-Ödåkra 
skolidrottsförening” med ändamålet att 
”främja sund skolidrott”.

1955 fick Lilly Berg sluta på grund av sjuk-
dom, men gymnastiken levde kvar genom 
att en av Sveaflickorna tog över. 
Ledningen för gymnastiken gick via Siri 
Lindgren som 1962 lämnade över till Anna 
Magnusson. Anna ledde sedan gymnastiken 
till 1993!

LILLY BERG 
”Läraren som satte 

kvinnorna i rörelse”

ASTA ROSENBERG 
”Syster Asta bar sin 

uniform med stolthet”

Lilly Berg var lärare på Ödåkra 
skola från 1920-talet fram till sin 
död 1954.

Med gymnastikgänget ”Klubben” ordna-
des det utfärder i Lilly Bergs regi. Här är 
det Lilly själv som sitter på kuskbocken.

Ännu en av många utfärder i gröngräset med ”Klubben”.

”Klubben” på utfärd. 
Troligen till Kullaberg.

När Lilly skrev 
inbjudningar så 
var det alltid med 
glimten i ögat. 

Klubben på utfärd. 
Ibland ska man också 

ha gymnastiserat, 
men kamratskap 

var alltid i främsta 
rummet.

Vi startade klubben 1927
Det är väl storartat den lever ännu.

Ibland är vi många, dess emellan få
Men Lilly hon sviker oss inte ändå.

Vi har ju för henne en väldans respekt,
Men vänder hon ryggen vi pratar helt käckt.

Så kassan den stämmer och allt som sig bör,
Det har vi ju Svea att tacka för.

Edla tager priset det är ju så klart,
Hon är ju fin som en luftakrobat.

I längdhopp vår Sonja ju klarar sig bäst,
Och Ella i Björka väl kommer därnäst.

Med armgång på bommen vi Marta ser gå. 
Hon gör det charmant när hon golvet kan nå.
 

Elisabet hoppa harskutt så väl behöver
Och Stina sig tränar att bommen slå över.

Balansgång på bänken helst Siri vill gå, 
Det blir ej så högt från golvet då.

Signe hon hoppar så lätt som en fjäder,
Anna Magnussons leende alltid oss gläder.

Marta på växeln hon kommer iblann
Alfhild gör konster som ingen ann.

Ebba Berggren hon borde nog mer ligga i,
Då blev hon snart lika intresserad som vi. 

Gymnastiken den fyller i dag 9 år
Och därför kaffe med dopp vi får

Vi tacka nu Lilly som leda oss vill,
Ett leve för henne och Klubben därtill.
 

”Klubben” (sång till nioårsfest 1936)

Var det fest kom Syster Asta alltid i full sjuksköterskeuniform.


