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ANMÄLAN.
Det är inte nödvändigt att här or

da om pressens stora betydelse. Dess
inflytande är känt och erkänt av alla.
Självfallet har pressen betydelse ej
endast för belysning av och opinions
bildning beträffande frågor, som rör
hela landet. Den har en uppgift ock
så, när det gäller mer lokalt betona
de spörsmål.

Gustavsberg har hittills saknat ett
organ för meddelanden av mer lokal
beskaffenhet och för idedebatien inom
det egna samhället. Diskussionscir
keln Forum vill med den tidning,
vars första nummer härmed förelig
ger, fylla denna brist. Oustavsber
garen skall tjäna den lokalt betonade
idedebaiien, naturligtvis i samsyn
med omvärlden för övrigt. Den vill
också ge inblickar i samhällets och
bygdens gångna tidsskeden och så
ledes vara en krönika från såväl
gången tid som från våra dagar.
Åt alla håll vill den vara fullt fri

och obunden. Varje medarbetare står
för sitt bidrag. Det är således inte
alltid uttryck ens för hela redaktio
nens uppfattning. Detta är förklar
ligt, då såväl den studiecirkel, vilken
utger den, som redaktionen represen
terar de mest skilda menings- och in
tresseriktningar. Men att dessa på
detta sätt föres samman, anse vi som
en verklig förtjänst, då tidningen vill
nå alla och representera alla i vårt
samhälle.

På tidningens nuvarande begyn
nelsestadium kan vi inte uttala oss
om, hur ofta den kommer att utgivas.
Det beror till stor del även på dess
mottagande. ·

Med dessa rader vill Gustavs
bergaren anbefalla sig åt varje gus
tavsbergare, både dem som leva här
i kommunen och dem som flyttat till
andra orter.

Redaktionen.

Iden och personligheten.
Det finns människor med en glän-•

sande iderikedom. Lätt kunna de of
ta med skärpa och klarhet uttala sig
om d~ mest skiftande företeelser. De
ras omdömen om människor äro
kvicka och träffande. Oförväget
kunna de ge de mest bestämda utlå
tanden om både händelser och män
niskor. Även moraliska och religiösa
värdeomdömen kunna de komma
med, tydligen i känslan av den mest
självklara rätt.
En fördjupad kännedom om dessa

Det är aldrig svårt
knyta handen - hemligt, hårt -
i bitterhet och tystnad
under sinnets lust och lystnad.
Räck den hellre modigt fram
i fruktbart samarbetes vilja,
ty det är en evig skam,
om sig man från man skall skilja.

Knyt ej handen hårt till slag,
om din vilja ej blir lag. -
Du må aldrig maktspråk bruka
för att varje motstånd stuka.
Räck din hand till samförstånd;
det skall viljor sammanlänka.
Framtidshemmet har sin fond
i att fter gemensamt tänka.

Slut ej handen, när dig Gud
ger sin gåva och sitt bud;
du behöver himlens håvor -
Gud vill bruka dina gåvor.
God är Herrens fadershand;
får han ena brodershänder
med en rätt gemenskaps band,
det envar till godo länder.

0 s c a r L ö v g r e n.

människor ger dock vid handen, att
de kanske rent personligt stå långt
ifrån de strålande ideer, som blixtra
omkring dem och som de göra sig
till tolk för. Det är just när det blir
fråga om ideernas förverkligande,
som man märker bristerna hos dess
representanter. De strålande ideer
na, vilka tedde sig som vägledande
ideal, visa sig vara utan innehåll och
praktisk betydelse.
Det är - man måste säga det -

en djup klyfta mellan iden och per
sonligheten.
Jag erinrar mig här en man, som

i ett längre personligt samtal visade
prov på god insikt och gott omdöme
ifråga om lantbrukets skötsel, bygg
nadernas och skogens vård. Man
kunde av hans resonemang vänta, att
han ägde en riktig mönstergård.
Det verkliga förhållandet var, att
hans från goda fäder ärvda förträff
liga gård på allt sätt befann sig i
djupaste förfall. Jag måste bekänna,
att jag var lika häpen över hans för
träffliga ideer som över hans urusla
sätt att förverkliga dem.
Det finns också ett annat slags

människa. I hennes närhet känner
man snart utstrålningen av ett gott
hjärta och sinnelag. Denna männi-

. ska skulle aldrig göra det minsta
kryp något för när. Men strålande
ideer, klara och skarpa omdömen,
djupborrande tankar och intellektuell
klarsyn finner man inte mycket av.
Trots bristande förmåga att tänka
över djupa problem eller framföra
glänsande ideer, visar sig denna
människa fylld av känsla för vad som
är rätt och orätt. Och hon besitter
en märkbar kraft att göra vad som
är rätt, och hon gör också det rätta.
Även här föreligger alltså en vä

sentlig skillnad mellan tankekraft
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Aktuella problem.

och personlighet, fastän i omvänd
ordning mot i förra fallet.
Det behöver inte sägas,att det

idealiska förhållandet är, då den ide
rika människan samtidigt är en strå
lande och god personlighet. Och det
sämsta av allt tycks kanske vara
människan utan genialitet och per
sonlig resning, den stora dumheten
och den stora elakheten i en person.
Givetvis är en sådan människa en
beklaglig företeelse, men den genia
liska iderikedornen utan en god per
sonlighet bakom är i själva verket
den farligaste.
Ett exempel må klargöra detta på

stående. Om en urmänniska, som in
te kommit längre i utveckling än att
stenar och knölpåkar är hennes va
pen, samtidigt också är. en ondsint
personlighet, gör inte detta så myc
ket, som om denna onda människa
har kommit så långt i genialitet och
iderikedorn, att hon kan bruka mo
derna eldvapen, flygmaskiner och
giftgaser.
Det sagda klargör till fullo, att ju

högre än människa nått på kulturens
trappstege, desto nödvändigare är
det, att hon är en god personlighet.
Den materiella kulturen kan nog gö
ra framsteg utan ädla personligheter,
om det blott finns geniala ideer. Men
denna kultur kan aldrig äga bestånd
utan verkligt goda personligheter.
Det stora kriget i våra dagar vittnar
och kommer att vittna härom.
Så gäller det också för alla de ·

folkliga rörelser, som uppstått under
senare tid och som ha en hög ideell
syftning, att de inte kunna bestå, om
de ej uppbäras av personligheter,
som äro alltigenom besjälade och
drivna av de höga ideer, i vars tjänst
de stå. Det gäller inte bara för krist
na bekännare att lära och liv måste
stämma överens. Också t. ex. för
den rörelse, som skrivit på sin fana
de höga orden: "frihet, jämlikhet
och broderskap" måste detta vara en
verklighet. Ty om den, som med

I ett samhälle finns det alltid en
mängd större och mindre frågor,
som är aktuella och fordrar sin fös
ning. Vi ska i det följande göra en
inventering av några sådana och ett
försök till ett program.·
Det patriarkaliska systemet med

dess brister och förtjänster har satt
vissa spår efter sig i vår mentalitet.
Det fackliga, politiska och kommu
nala arbetet begynte först på 1920-
talet. Då började även det av A. B.
·f. ledda frivilliga studiearbetet. Ti-

mångas hjälp svingar sig upp på en
hög plats, brister i förståelse, när det
gäller även de sämst lottades behov,
har han redan svikit det förtroende,
som han fått. Iden och personlighe
ten har gått var sin väg. Och då
hamnar man i ett motsatsförhållan
de, som kan vara dubbelt värre än
det gamla aristokratväldet. Där var
ju både aristokraten och proletären
av den uppfattningen, att den ene
skulle vara förmögen och härska,
under det att den andre skulle vara
fattig och underlydande. Skriver
man jämlikheten på sin fana men i
en maktställning underlåter att göra
verklighet av detta program, har
man kvar mer eller mindre av den
gamla sociala motsättningen, och
därtill har man fått in ett nytt ont:
motsättningen mellan ideprogram
och idepraktik.
Också inom den kooperativa rö

relsen med dess utomordentligt vär
defulla ideprogram: samverkan, är
det av allra största vikt, att varje
man och kvinna på allt sätt visar sig
besjälad av denna anda. Det må se
dan vara fråga om den enskilde
medlemmen, springpojken i affären
eller de högsta cheferna i hela före
taget.
Varje rörelse med ideell syftning

måste med glädje mottaga varje nytt
tillskott av bärande ideer och strå
lande tankar. Men jag tror, att den
inte minst i vår tid må trefalt hälsa
de goda personligheter, som inte
bara känna till och bekänna sig till
dessa höga ideer utan framför allt i
sig personligen ära, vad dessa höga
tankar och målsättningar vittna om.

Oscar Lövgren.

den står inte stilla utan rullar vida
re. Nya frågor dyker upp. För att
kunna angripa de olika frågorna
måste vi odla självverksamheten och
söka oss fram till en lösning. Sam
tidigt som vi har rätt att kritisera
det förgångna och bestående, har vi
också rätt och skyldighet att själva
göra en positiv insats i samhällsarbe
tet. Men ska vi kunna göra detta,
måste vi förstå den nya tiden, plan
lägga vårt arbete och hjälpas åt att
forma framtiden sådan som vi vill ha
den. Och vad vi vill, är god sam
hällsanda, trivsel och arbetsglädje.
Aren närmast före världskrigets

början 1939 kännetecknades av en
livlig reformverksamhet på det so
ciala området. Vi ska inte här räkna
upp alla nyheter i detta avseende, ·--'\
utan endast framhålla att genom dem
har större krav ställts på kommuner-
na. Det är nämligen genom. de olika
kommunala organen, som dessa re
former ska föras ut i det praktiska ----..
livet. På moderskapsskyddets om-
råde har rnödrahjälp och statlig 1110-
derskapspenning införts. Förloss
ningsvården har förbättrats genom
att nya vårdanstalter tillkommit och
vårdavgiften å B. Bi-avd, sänkts till
en krona pr dag. Men platsbrist rå-
der fortfarande. Flera vårdplatser
måste därför skapas genom utbygg-
nad av de anstalter som finnas eller
genom att mindre förlossningshem
tillkommer ute i bygderna. Kvinno
klubben i Gustavsberg har tillsam
mans med andra kvinnoföreningar på
platsen och i angränsande kommu-
ner tagit upp denna fråga till be
handling. Det är uppenbart, att nå-
got måste göras för denna frågas
lösning. Om detta ska ske lokalt
eller centralt, får en närmare utred-
ning visa.
Vården och uppfostran av barnen

i förskoleåldern har länge varit en \
alltför eftersatt del av uppfostran.
Vi har dock här i Gustavsberg i tid
skaffat oss ett daghem med barn
trädgård, fritidshem och barnklubbs
verksarnhet. Ett daghem ska inte er-
sätta föräldrahemmet utan hjälpa
föräldrarna i deras viktiga fostrar
gärning. Uppfostran är dock ett av
samhällets viktigaste problem. I vår
svenska folkskola, som vi är stolta
över, har en väldig reformverksam-
het ägt rum, Mycket återstår ännu.
I högre grad än tidigare måste vårt
intresse vara inriktat på skolfrågor-
na: den vanliga folkskolan, högre
skolor, fackskolor och aftonskolor.
F. n. har vi från Gustavsberg ett 30-
tal elever, som åtnjuter undervisning
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i högre skolor. Folkskolestyrelsen
håller just nu på med utredning ang.
uppförandet av en ny gymnastiksal.
Under det gångna året har skollun
cher införts. Det frivilliga folkbild
ningsarbetet ska också understödjas
ännu mer än hittills. A. B. F. har i
år haft många studiecirklar i gång
och slöjdkurserria, som drivits i fa
brikens regi, är ett lovvärt initiativ.
Efter slutad skolgång, då de unga

träder ut i förvärvsarbetet, möter de
brännande problem, som måste lö
sas. En ungdomsgård är här av nö-

. den, så att lokalfrågan såväl för ung
domen som för samhället i sin helhet
kan få en lösning. En kornmitte syss
lar just med utredningen av denna

. fråga. Man tänker sig att i nämnda
r, ungdomsgård kunna inrymma bib

liotek, större samlingssal, där även
fi!mförevisningar kan ges, och mind
re lokaler för cirklar och sammanträ
den. Behovet av lokaler är påtagligt

"' och uppenbart. Men det gäller att i
nuvarande svåra tider anskaffa
pengar och byggnadsmateriel. Den
na fråga och dess lösning får vi sä
kert återkomma till i denna tidnings
spalter.
Vi har också frågan om idrotts

plats. Den fordrar sin lösning, och
man syns nu ta i på allvar. Frilufts
verksamheten måste aktualiseras i
ännu högre grad än hittills. Familje
frågor såsom sparverksarnhet med
bildande av sparklubbar, hembild
ningen, bosättningslän och härmed
sammanhängande frågor är ämnen,
som våra föreningar och cirklar i
större utsträckning måste syssla med.
Intimt härmed sammanhänger bo
stadsfrågan. Drömmen om ett eget
hem, 'väntar vi se förverkligad. Till
frågan om "egnahem" hoppas vi
snart kunna återkomma. Vi har nå
got snuddat vid ungdomens fritids
sysselsättning. Här har vi ett stort
och viktigt arbetsfält, där det gäller
att få med ungdomen. Målet är en
fysiskt spänstig och andligt vital
ungdom, en ungdom som deltar i lek
och idrott, i studie- och förenings
arbete.
Genom det representativa system,

som vi har, med fullmäktige, styrel
ser och nämnder på olika områden
och detta kanske mest inom det kom
munala livet, har vissa "problem"
uppstått. Folk i allmänhet får inte
veta och kan inte utifrån följa de
olika verksamhetsgrenama. Genom
denna tidning önskar vi hålla läse
kretsen underkunnig även med kom
munala o. övriga frågor, som är av
allmänt intresse. De sociala frågor-

- Bättre bibliotekslokaler
- ett samhällsintresse.
En lösning av lokalfrågan i Gus

tavsberg är en angelägenhet, som vid
det här laget bör intressera de kom
munala myndigheterna likaväl som
fabriksledningen och dess styrelse.
Föreningar av olika slag måste ha en
hemvist. Det är inte heller likgiltigt,
vad folk gör på sin fritid. Särskilt
vad ungdomen gör och inte gör an
går oss alla. Men det måste finnas
lokaler, om skiftande intressen ska
komma till sin rätt.

na är numera så mångskiftande, att
en social rådgivning är av nöden.
Även i detta avseende önskar vi ge
nom tidningen kunna ge råd och
komma med redogörelser för nya la
gar och förordningar. F. n. håller
tattigvårdsstyrelsen på med en ut
redning om anskaffandet av ett an
nex till nuvarande ålderdomshemmet.
Vi har många gamla i samhället, och
dessa behöver och önskar vård på
ett lämpligt hem, men det nuvaran
de ålderdomshemmet har i flera år
varit fullbelagt. Denna fråga hör till
dem som oundvikligen måste lösas
med det snaraste.
Nuvarande kristid har också med

fört flera och kostsamma uppgifter
för kommunen. Nya organ såsom
kristidsnärnnd, familjebidragsnämnd
111. 111. har tillkommit.
Just nu genomlever vi en synner

ligen viktig tid för vårt land och
folk. Vi gustavsbergare får inte
glömma detta. Vi ska sysselsätta oss
med våra lokala frågor och gemen
samt söka lösa dem, men vi får inte
bli några småskurna lokalpatrioter,
som inte följer med och tar lärdom
av vad som händer på andra håll.
Vi får inte förblindas av våra småin
tressen, så att vi inte lägger märke
till, hur våra bröder och systrar i
andra länder just nu får lida. Vi
måste öka vår andliga beredskap och
föra kamp mot ryktessmideri och för
tal. Vi måste själva mer delta i ak
tivt arbete i våra föreningar. De oli
ka föreningarna bör också etablera
samarbete med varandra genom att
besöka varandras möten eller bilda
sarnarbetskornmitteer. Vårt demo
kratiska samhälle är hotat från
många håll, och ska vi behålla de
mokratin, måste den fördjupas. Vi
måste uppfostras till självständigt
tänkande och kännande människor,
som vill och vågar ta ansvar.

Gunnar Andersson.

Ett av medlen att lösa Iritidspro
blernen är ett bra bibliotek. Den en
skilde kan ej alltid skaffa .sig böcker,
så att det är tillfyllest. Folkbiblio
teken får träda till. Där finns oftast
just de böcker, man vill läsa, men
som man inte kan komma åt på an
nat sätt.
I Gustavsberg finns några för

eningsbibliotek, avsedda för egna
medlemmar. Främsta platsen intas
dock av A. B. F: s bibliotek n: r 390
rned något över 1.700 band. Häri in
går ett antal band, som Gustavs
bergs Klubb överlåtit. Biblioteket
motsvarar i lånehänseende ett folk
bibliotek och är i stark tillväxt. Ge
nom kommunala och andra bidrag,
statsanslag samt gåvor från bl. a.
konsurntionsföreningen tilltöres bib
lioteket c: a 1.50 band årligen. I da
garna har biblioteksstyrelsen i sam
råd med A. B. F: s lokalavdelning in
gått till kommunalfullmäktige med
anhållan om extra anslag för inne
varande år. Detta motiveras av för
dyrad nyanskaffning.
SkalI emellertid biblioteket kunna

tillfredsställa en alltmer ökad låne
frekvens, måste andra lokaler' an
skaffas. Nuvarande lokaler har un
der många år kostnadsfritt upplåtits
av avd. 205 av Grov- och Fabrik.
Men de är inte längre tillräckliga.
I detta sammanhang- kan påpekas,

att läsrum i anslutning till bibliote
ket är behövligt. I våra dagar bör
det nämligen anses som en självklar
sak, att det i större samhällen ska
finnas en lokal, där man är i tillfälle
att läsa tidningar, som man till även
tyrs inte själv prenumererat på. Man
skall också kunna ta del av innehål
let i ett antal tidskrifter, som man in
te har råd att hålla sig med. Hur
många studieintresserade är i tillfälle
att läsa Folklig Kultur, Studiekamra
ten, A. B. F: s tidning, Kooperatören,
Tiden - för att ta några exempel.
Inte är det många. Men vad den en
skilde i detta stycke inte kan förvär
va, måste han få tillgång till på an
nat sätt, ty sådana tidskrifter bör få
en allt större läsekrets. Därav är de
förtjänta.
Parollen är alltså: bättre biblio

tekslokaler!
Georg Lundgren.
--0-

DU ÄR VÄLKOMMEN
med ditt inlägg i debatten om vårt sam
hälles framtid. Men kom ihåg, att du
måste lämna redaktionen ordentlig namn
uppgil't, även om du ej vill ha namnet ut
satt i tidningen. Helst bör dock författa
rens namn utsättas.
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GUSTAVSBERGS KYRKA
återöppnad den 20 december 1942. ·

År 1902 bildades Gustavsbergs
församling och första söndagen i
Advent 1907 invigdes dess nya kyr
ka. Efter den tidens förhållanden
och smakriktning framstod denna
nära nog som ett likt underverk. Mer
än en gammal gustavsbergare glad
des över sin kyrka. Man kunde ju ock
- inte utan en viss stolthet - peka
på en hel del moderniteter i kyrkan
- t. ex. på den elektriska belysning
en eller på det värmesystem, som un
der de senaste åren kom att vålla så
dana bekymmer. Tjugo år efter kyr
kans invigning började man fundera
på en restaurering. Flera ansatser
har sedan dess gjorts men av olika
anledningar inte kunnat genomföras.
Under hösten 1941 tog Iörsarn

lingens v. pastor B. Wixner återigen
upp frågan om kyrkans restaurering.
Arkitekt Erik Fant utarbetade ett
utomordentligt förslag till en så ge
nomgripande ombyggnad, att man
skulle ha kunnat tala om en total ny
daning av kyrkans interiör. Kostna
derna härför beräknades till ungefär
82.000 kr. Medel skulle tagas ur
Pastoralieöverskottsfonden, som då
hade bortåt 101.000 kr. Förslaget
godkändes i flera instanser men av
slogs i de sist beslutande under hän
visning till rådande kristid. Under ti
den hade pastor B. Wixner erhållit
tjänstgöring å annan ort. Försam
lingens mångårige komminister, teol.
lie. T. Wanngård, var nu v. pastor.

-

byggnadskornmitten ganska bekym
rad. Att 28.375 kr. förbrukats, skulle
ändå inte nämnvärt märkas, vad kyr
kans utseende beträffade. Därför fö
relade vi kyrkorådet att ingå till kyr
kostämman med anhållan om att ur
den kyrkans besparingskassa, över
vilken stämman äger beslutanderätt,
få 8.500 kr. för att fortsätta restau
reringen. Anhållan beviljades enhäl
ligt. För denna summa har följande
arbeten utförts.
1. fortsatt behandling av väggarna
samt målning av taket,

2. igensättande av sidläktaren,
3: målning av den utbyggda läkta
ren,

4. stolar till orgelläktaren.
III. Kyrkan började nu få ett an

nat utseende. Men mycket återstod.
Kommitten _ föreslog kyrkorådet att
av stämman begära ytterligare 9.500

• kr. att tagas ur kyrkans besparings
kassa, vilket omedelbart beviljades. ----s.l'

I

Han ingick omedelbart med ett nytt
förslag på i runt tal 40.000 kr. Även
detta avslogs. Men under hänvisning
till nödvändigheten av att kyrkan åt
minstone finge ett nytt värmesystem,
lyckades det honom att ur fonden få
28.375 kr. Så kunde byggnadsarbe
tet äntligen i augusti förra året ta sin
början. Kyrkorådet tillsatte ~då en
byggnadskornmitte på 3 personer:
hrr 0. Lorang, 0. Jonsson samt un
dertecknad.
Att anlägga det nya värmesyste

met uppdrogs åt J. L. Lindkvist, må
leriarbetena åt konservator A. Nils
son, byggnadsarbetena åt C. F.
Carlsson samt de elektriska arbetena
åt A. Steen. Att här i detalj redogö
ra för arbetets - jag skulle vilja sä
ga - dramatiska fortskridande kan
ej vara meningen. Men det är på sin
plats att lämna en kortfattad berät
telse häröver.
Arbetet har fortgått i fyra etapper.
I. Arbeten för de ur Pastoralie

överskottsfonden beviljade medlen:
1. nytt värmesystem,
2. målning av väggar, valv och fön

ster,
3. reparation och justering av or
geln,

4. innanfönster samt andra för det
övriga arbetet nödvändiga snicke
riarbeten.
IL Då de ovan anförda arbetena

stod inför sitt fullbordande, var

Nu utfördes:
1. målning av bänkarna,
2. ny altarring,
3. armatur för orgeln, vägglampet
ter samt ny korbelysning.
IV. Gåvornas etapp.
Ledningen för Gustavsbergs fabri

ker omfattade och följde restaure
ringen med förståelse och intresse.
Först erhöll vi allt virket för läk

tarens utbyggnad. - Kostnaderna
för detta byggnadsarbete har uppta
gits i kyrkans stat för 1943.
Kyrkliga Arbetskretsen har skänkt

en ännu ej färdig kormatta för un
gefär 600 kr.
Så hade kyrkans interiör fått .ett ~

nytt, lugnt och värdigt utseende för '
i runt tal 52.000 kr. Den var i sådant
skick, att den kunde återinvigas, även
om mycket ännu återstår att anskaffa.
Först och främst måste vi söka få
medel till den altartavla, som konst- , .
nären Forseth håller på att utarbeta.
Ungefär 4.000 kr. har redan influtit
- 3.000 kr. från fabriken, 84 kr.
från pensionärerna å Ålderdomshem-
met o. s. v.
Dessutom hoppas vi få en dopfunt.
Det krucifix, som nu pryder kyr

kans kor, är utfört av konservator A.
Nilsson efter ett medeltida orginal
från Skönberga kyrka. Det är vår
förhoppning att få behålla denna ko
pia, som t. v. endast är deponerad
hos oss.

*
Före högmässan den fjärde sönd. i

Advent förklarade således biskopen
av Stockholms stift, Manfred Björk-
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Under 1942 hänsovna församlings

bor..

Den 15/1 målaren Edvard Poijes,
Mörtn•äs. 76 år 11 mån. 24 dagar.

Den 8/2 f. porslinsbrännaren Frans
Gustav Johansson, Hemmet. 84
år 8 mån. 2 dag.

Den 28/2 f. nattvakten Carl Johan
Lindahl, Tallåsen 23. 75 år 5 mån.
20 dag.

Den 7/3 f. porslinstryckaren Johan
Gottfrid Hellberg, Mariagatan 6.
7q år 17 dag.

DeJ1 25/4 f. porslinsformaren Karl
Ernfrid Hedblom, Värmdögatan 1.
70 år 5 mån. 27 dag.

Den 29/5 f. vaktmästaren Karl Fred
rik Pettersson, Mörtnäs. 66 år 10
mån. 15 dag.

Den 21/7 skomakaren Niklas Gus
tav Karlsson, Kullen 5. 68 år 6
mån. 9 dag.

_ Den 22/8 f. ungsarbetaren Johan
Fredrik Svahns hustru Alma Lo
visa, f. Berggren, Villagatan 6.
67 år 26 dagar.

Den 30/8 fru Hulda Cecilia Säf
ström, f. Lindvall, Nedre Stenhu
set, änka e. Vilhelm Mauritz Säf
ström. 82 år 10 mån. 17 dag.

Den 6/10 stud. Ejvor Matilda Elisa
bet Eriksson, Mörtnäs. 16 år 5
mån. 27 dag.

Den 14/10 porslinsarbetaren Karl
Johan Gustavssons hustru Anna
Vilhelmina, f. Fröberg, Höjden.
71 år 9 dag.

Den 22/10 snickaren Johan Sigfrid
Anderssons hustru Ida Amalia, f.
Jansson, Kullen 8. 62 år 4 mån.
27 dag.

Den 31/10 f. befallningsmannen
August Ljungqvist, Skeviksg. 4.
79 år 10 mån. 16 dag.

Den 12/11 f. handlanden Johan Vik
tor Sundberg, N. Lagnö. 70 år
2 mån. 15 dag.

Den 13/11 f. snickaren Anders Gus
tav Andersson, Anneberg. 79 år
6 mån. 10 dag.

Den 16/ 11 f. lantarbetaren Karl Lud
vig Westerlund, Mölnvik. 80 år
4 mån. 13 dag.

Tvenne barn, som avlidit omedel
bart efter födelsen.

Dessutom ha följande personer
under året fått sitt vilorum å vår
kyrkogård:_
Änkefru Tekla Karolina Holmkvist,
f. Söderberg. Brännkyrkog. 40,
Stockholm. Död den 21/3. 66 år
8 mån. 14 dag.

Bageriarbetaren Bror Holger Carls
son, Råggatan 10, Stockholm. Död.
den 30/6. 28 år 3 mån.

Änkefru Eva Karolina Andersson,
Sabbatsbergs vårdhem, Stock
holm. Död den 28/8. 83 år 7
mån.

*
De ha fått sluta sin vandring. De

sova nu och vila sig efter alla mö
dor. De veta nu, vad vi dunkelt ana
men hoppfullt bida.
Måderas bild och gärning leva i

ljust minne bland oss.

J o h. M o v i n g e r.

qvist, högtidligen Gustavsbergs kyr
ka återöppnad för gudstjänstbruk.
Som utgångspunkt för sitt tal hade
han valt Jes. 40:9.
Biskopen assisterades av kyrkoh.

Hj .. Stenberg och L. J. Hedblom,
komminister T. Wanngård, kyrko
adj. N. E. Palmer och B. Wixner,
undertecknad samt av kyrkovärdar
na C. Pettersson och 0. Ekberg.
I högmässan predikade komminis

ter T. Wanngård. Under kantor 0.
Borgs ledning utförde kyrkokören
följande körsånger:
1. Dig vare lov och pris, o Krist.
Sättn. av I. Wideen.

2. Herre Gud, ditt huses boning.
Kuhn.

3. Hosianna. 0. J. Vogler.
4. Si, han kommer, fridens - förste.

R. Noren.
Efter högmässan lämnade under

tecknad en redogörelse för restaure
ringen och framförde ett tack till alla,
som på olika sätt bidragit till kyr
kans nydaning.
Församlingen fick härefter vara

med om en sällspord högtidlighet.
Biskopen förrättade sitt första barn
dop, i det att han döpte en dotter till
Erik Hailberg, vilken i dopet erhöll
namnet Harriet Margareta.
Ett 80-tal personer från olika myn-

digheter och organisationer hade ef
ter alla högtidligheterna i kyrkan av
kyrkorådet inbjudits till lunch å
Strandvik.

*
Och nu står vår kyrka där uppe

på kullen nydanad, smyckad, åter-

öppnad, redo att bjuda alla vägled
ning genom tidens dunkelhet. Den
vill ge lyftning åt vardagen och hög
tid i det enahanda. Den talar också
sitt språk om ett framåtsträvan
de samhälles vilja att offra för det
som är gemensamt. [oh. Movinger.

Vid invigningen.
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Hur Gustavsberg
såg ut 1828.

I Kungl. Maj: ts Beiallningshavan
des · i Stockholms län till Kungl.
Maj: t år 1828 avgivna femårsberät
telse finns det en del uppgifter om
Gustavsberg. Dessa äro av intresse
jämväl för nutiden, varför de återgi
vas här i sin helhet. För att under
lätta läsningen har språket moderni
serats.
Under de sist förflutna trenne åren

hava vid Gustavsbergs säteri å
Värmdön, invid den s. k. Farsta-viken
av saltsjön, blivit uti större skala an
lagda:

1. En fabrik för allehanda porslin.
Betydliga åbyggnader äro där i så
dant ändamål uppförda, dels av sten
och dels av korsvirke med tegel, samt
dels av timmer och bräder, allt efter
olika behover och inrättningar, så att
de uppbyggda husens antal för när
varande utgör några och 20 stycken,
varav en del i tvenne våningar om
50 alnars längd och 15 till 20 alnars
bredd under tegeltak. Till porslins
massans förfinande äro inrättade: en
stor krosskvarn och 41 par mindre
kvarnstenar av på stället bruten och
huggen granit. Av dessa äro 31 par
anbragta för ett vattenfall, varmed
mjölkvarnen förut vid åtta alnars fall
drivits, men vilket vatten, genom en
underjordisk rörledning på 1.500 al
nars längd, vunnit ett fall av 23 al
nar och sju tum lodrätt höjd, var
ifrån det nedstörtar på ett hjul av
16 alnars diameter. Till de övriga
kvarnarna användes hästkrafter. Så
väl vattenhjulet som alla utväxlingar
till dessa inrättningars drivande äro
av gjutet järn. Dessutom äro till.
samma ändamål, eller massans för
finande, särskilda slamminrättningar
anbragta, vilka såväl vinter som som
mar kunna användas. Det hus om
50 alnars längd och 17 alnars bredd,
varest porslinspjäserna förfärdigas
ifrån den råa massan, uppvärmes
förmedelst tvenne i en källare därun
der anbragta varmugnar av tackjärn,
varifrån värmen, efter behoven, ledes
till alla verkstäderna, vilka således
icke äro besvärade eller satta i fara
med några särskilda eldstäder. I sär
skilda hus äro med eldfast tegel upp
förda, dels till kalcinering, dels ock
till bränning av porslin och fajans
samt till emaljs inbränning, fem styc
ken större och mindre ugnar.
I och för denna fabrikation, som

genom brukspatron öhmans outtrött-

-Iiga bemödanden och med använda
betydliga kostnader blivit påbörjade
och nu nyligen fullbordad, äro för
närvarande 40 arbetare, en del från
utländska fabriker, för att inlära
svenska ynglingar. Även äro verkliga
artister anställda för finare målning
i äkta porslin, vilket även kan till
verkas. Av sakkunniga personer är
fabrikatets beskaffenhet undersökt
och befunnits jämförligt med det
engelska.
2. En fabrik för vita vaxljus med

bleke för 20 till 30,000 skålpunds
tillverkning, med därtill tjänliga in
rättningar och särskilda boningshus.
Därvid äro nu anställda sex arbetare,
nämligen tre mans- och tvenne
kvinnspersoner samt en gosse. Gus
tavsbergs fabriksanläggningar äro
numera ställda under ett särskilt bo
lag.
Så långt landshövdingens femårs

berättelse. I A. S. W. Odelbergs lilla
skrift "Gustafsberg, ett industri- och
jordbrukstöretag" samt i n: r 5 av
Futurum för 1939 och även annor
städes uppges, att Gustavsbergs
porslinsfabrik anlades 1827. Om där
med menas, att driften började detta
år, kan det nog stämma med lands
hövdingens här ovan citerade fem
årsberättelse, men byggandet har
tydligen tagit sin början åtminstone
så tidigt som 1825. Kyrkoboken för
Värmdö uppger för 1830 en pors
linsmålare Fagerberger, som 1826

En bild frän
Gustavsbergs
Iabrlksornråde 1840.

flyttade till Gustavsberg och en ge
säll Melin, som inflyttade redan 1825.
Man kan fråga sig, vad en porslins
målare skulle ha för uppgift i Gus
tavsberg 1826, om fabriken inte satte
i gång med någon tillverkning förrän
1827. Framtida undersökningar på
denna punkt torde komma att korri
gera tidigare uppfattningar.

Oscar Lövgren.
-0----

Gustavsbergs hembygdsgille
är namnet på den senast tillkomna för
eningen i vårt samhälle. Den är resultatet
av en livligt uppskattad kurs i folkdans,
folkvisedans och lekar, som under G. Dahl
bergs ledning under hösten hållits på
onsdagskvällar i skolans gymnastiksal.
Man har bl. a. hunnit med att öva ett dus
sintal svenska folkdanser. Vid ett sam
kväm med lekar var Gunnar Turesson
medverkande. En vandring har företagits
genom skogen fram till Skevik. Då berät
tade överlärare Gezelius om Skevikssek
ten. Vid julfesten valde Gillet styrelse och
antog stadgar. Enligt dessa vill föreningen
i hembygdsvårdens tecken genom kam
ratskapet odla. känsla av gemenskap och
ansvar inför ungdomens livsfrågor och bi
draga till dess ideella Iyftning. Gillet vill
göra en insats för sundare former inom
nöjeslivet och väljer som medel: folkdans,
hemslöjd, folkmusik, vandringar och stu
dier. Ett 60-tal medlemmar äro med frän
starten. Vi önska lycka till gott nytt år!

G u st. An de r s so n.
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G U S TAV S B E RG S NYA AFFARSFASTIGHET.

.,,--...,

Under många år Ilar Gustavs
bergs konsumtionsförening kämpat
med stora svårigheter, enär butiker
na' inom samhället icke haft tillräck
lig kapacitet och önskvärd komfort.
Men sistförflutna år har föreningen
dock inregistrerat ett betydande steg
framåt. Den nya affärsfastigheten
vid Villagatan 5 togs nämligen då i
bruk. Med stora förväntningar har
den köpande allmänheten motsett
denna dag.
Huset är uppfört i trä. Med sin

tilltalande 20 m. långa fasad är
byggnaden en prydnad för denna
del av samhället. Speceri- och char
kuteri- samt bröd och mjölkbutiker
äro inrymda i bottenvåningen. Lo
kalerna äro synnerligen ändamålsen
liga och hygieniska. Källarvåning
en, vilken förutom lagerlokaler och
pannrum även lämnar plats för ett

. mindre personalrum, lokal för fisk
försäljning samt hushållskällare för
husets hyresgäster, rymmer även
skyddsrum med förstklassig utrust
ning. Våningen en trappa upp nytt
jas uteslutande till personalbostä
der. Till dessa har uppgång beretts
genom en efter husets långsida gå
ende friliggande balkong, vilken
samtidigt tjänar som skydd över
lastbryggan.
Ritningarna till huset ha utförts

av arkitekt Dag Ribbing. För bygg
nadsarbetet svarar byggmästare
Harry Jansson.
Fastighetstomten, vars storlek är

c: a 1.500 kvm., och som förvärvats
av A.-B. Gustavsbergs Fabriks In
tressenter, lämnar även utrymme för
en mindre köksträdgårdsanläggning.
Det är ett allmänt önskemål och

förhoppning, att förhållandena snart
skola bli sådana, att ett genomfö
rande av denna standard blir möjligt
beträffande föreningens samtliga bu
tiker.

Ant. Kock.

Sanningspilar.
En dålig vana övervinnes lättare i

dag än i morgon.

Om varje människa vore hälften
så god, som hon önskar, att andra
skola vara, vore världen ganska
dräglig att leva i.

·*
När en människa tar bort slöjan

över sina egna fel, tror hon sig kun
na kasta dem över sina egna.

Konsum, Gustavsberg
med filialer i

Fruvik - Lagnö - 6risslinge
har under de 22 år den arbetat,

utbetalat till sina medlemmar:

ränta å insatt kapital kr. 85.000
återbäring å köpta varor kr. 1.246.500
eller tillsammans kr. 1.331.500

Detta är vad som i enig sam
verkan kan åstadkommas i ett före
tag, där alla medlemmar erhålla sin
del av överskottet, vilket alltid -
enligt stadgarna - fördelas efter

varje medlems köpesumma.

I
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GUSTAVSBERGS TVA NITTIOFEMARINGAR.
I början av december förra året

fyllde Gustavsbergs äldste 95 år. Det
är förre handelsföreståndaren F.
Hultman. Den 30 januari detta år
inträder fru Maria Holmberg i 95-
åringarnas led. Innan året avslutas
får vårt samhälle också en tredje 95-
åring, fru Hilma Odelberg. Denna
gång skall uppmärksamheten riktas
endast på de två förstnämnda.
Fredrik Hultman föddes i Nybro,

Småland, den 3 december 1847. Ett
stycke utanför detta samhälle köpte
hans far sedermera ett lantbruk, där
den unge Hultman först prövade ar
betets möda. Men gården avyttrades,
och Hultman fick plats hos en hand
lande och byggmästare i Nybro.
Egentligen var arbetsfördelningen i
hemmet sådan, att mannen var bygg
mästare, medan frun skötte affären.
Denna anställning korn att få den
allra största betydelse för Hultmans
hela framtid. Av sin husbonde lärde
han byggnadssnickeri, genom sin
husmor fördes han in i affärslivets
grundläggande hemligheter. Allt ef
ter behov fick han nämligen stå den
ena eller andra till tjänst.
Genom sin husmor och de nya be

kantskaper, han fick genom henne,
kom Hultman i förbindelse med den
andliga väckelsen vid denna tid och
blev 1869 en avgjord kristen.
År 1870 kom Hultman till Stock

holm, där han ägnade sig åt bygg
nadsarbete. Hösten samma år fick
han anställning vid porslinsfabriken Den 30 januari 1848 föddes fru
i Gustavsberg, först som byggnads- Maria Holmberg i Norra Råda,
snickare och sedan som tryckare på Värmland, i en torparstuga i Älv
tryckeriet. Alldenstund han förut sätra, nära gränsen till Sunne. Hon
sysslat med affärsverksamhet, inval- fick aldrig tillfälle att gå i någon
des han snart i styrelsen för den s. k. skola. Av sina föräldrar lärde hon
"bolagsboden". Det var egentligen sig nödtorftigt att läsa. Men då des
ett kooperativt företag, även om de sa voro alldeles okunniga ifråga om
nu tillämpade kooperativa grundsat- skrivkonsten, hade hon ingen under
serna ej i alla avseenden tillämpades. _yisning i det stycket att vänta sig av
När 1881 "bolagsbodens" förste dem. Hon och hennes äldre syster

föreståndare avled, valdes F. Hult- hade från någon bok funnit ett blad
man till hans efterträdare. Denna be- med skrivbokstäver. Med dess hjälp
fattning lämnade han vid utgången lärde de sig skriva. Systrarna voro
av 1 ~18. I 38 år var han således han- mycket fästa vid varandra och tänkte
delsföreståndare. Vid denna tid in- på, hur svårt det skulle vara, ifall
trädde en regimförändring, som ha- de bleve skilda åt meri ej kunde
de till följd att Hultman lämnade fö- skriftligen meddela sig med varand
retaget och startade egen affär. Den- ra. De tränade först genom att skri
na verksamhet bedrev han åren 1920 va i snön. Sedan lyckades de kom
-38. ma över blyertspenna och papper
Också i Gustavsberg deltog Hult- · och kunde så fortsätta sina skrivöv

man livligt i den kristna verksamhe- ningar. I hemmet fanns annars var
ten, och han är en av grundläggarna ken skrivpapper eller penna.
till 'Gustavsbergs missionsförsamling. Också fru Holmberg kom i sin
Inom denna har han vid olika tider hembygd tidigt i beröring med den

Fredrik Hultman.

tjänat som söndagsskolföreståndare,
ordförande och församlingsförestån
dare.
På sin 95-årsdag uppvaktades han

av såväl missionsförsamlingen som
fabriksledningen, kommunen och en
skilda vänner. Det blev en hyllning
inte endast för årens mängd utan för
uthålligt och troget arbete.

:*

andliga väckelsen och blev gripen av
dess anda och budskap.
Modern dog när Maria var sexton

år gammal. Vid denna tid hade hon
och hennes syster fått intresse för
Stockholm. De hade i Sunne träffat
ett par unga flickor, som någon . tid
vistats i huvudstaden. Dessa såga
stiliga ut. Det verkade lockande på
de två unga systrarna. Snart befun
no de sig själva i den stora staden.
Den äldre systern utbildades till dia
konissa och förestod i 25 år ett barn
hem i Örebro. Maria fick anställning
i Hylens ljusfabrik på Söder. Hon
skämdes emellertid för sin anställ-.
ning i fabrik, ty Iabrikstlickorna vo
ro vid denna tid inte mycket aktade.
Nu tog hon anställning i ett hem, hos
en skräddare. Här gjorde hon be
kantskap med sin blivande man, C.
J. Holmberg, som då var skräddare
gesäll.
Som nyomvänd var hon en mycket

lycklig kristen. Men genom ytliga
kamrater fördes hon under sin första.
stockholmstid bort från den goda
vägen. En dag hörde hon C. 0. Ro
senius predika i Betlehernskyrkan.
Han talade om Petrus, som förnekat
sin Mästare. Särskilt uppehöll hari
sig i sitt tal vid den kärleksfulla
blick, som Petrus, trots sin förnekel
se, fick av den lidande Frälsaren.
Detta blev den unga kvinnan till
verklig hjälp och räddning.
År 1875 kommo makarna Holm

berg till Gustavsberg, 'där mannen
etablerade skrädderi. Familjen växte.
Arbete fanns det till övers, inte minst
för fru Holmberg, som hade att sköta
hem och hushåll samt hjälpa mannen
i skräddareverkstaden. Det är allde
les förvånande, att den som fått slita
så hårt och så länge, kunnat nå en
så aktningsvärd ålder med väl bibe
hållna själskrafter. Härvid har säkert
hennes blida väsen och ljusa tro haft
den allra största. betydelse. Hon och
hennes man höra, i likhet med herr
Hultman, till pionjärerna inom Gus
tavsbergs missionsförsarnling.
Båda dessa 95-åringar ha alltfort

mycket goda själskrafter. Herr Hult
man lider av försvagad hörsel och
fru Holmberg har svårt att gå,
men annars befinna sig båda också
vid god kroppslig hälsa.
Gustavsbergarens första nummer

hyllar Gustavsbergs två pigga 95-
åringar.

ij

Oscar lövgren.
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B R Y T N r N G S Å R.
Porslinsindustrin i Sverige har

länge kämpat en hård kamp för att
hävda sig och bevisa sitt existens
berättigande. Som få andra industri
er har den de senaste tjugu åren fått
känna konkurrensen från utländska
företag, vilka ofta sålt sina produk
ter till priser, som varit lägre än
framställningskostnaderna.
Vid den Baltiska utställningen

1914 riktades en stark kritik mot
svensk konstindustri, för att denna
endast efterapade utländska förebil
der i stället för att själv skapa nytt.
Kritiken var befogad och ledde till
att konstnärer anställdes vid de stör
re fabrikerna. När den utländska
konkurrensen skärptes på 20-talet,
intensifierades arbetet på att få fram

----,_ bättre modeller och dekorer och ge
dessa en svensk prägel. En kraftigt
bidragande orsak härtill var, att man
på denna kvalitetslinje ville söka
mota konkurrensen och samtidigt
fullgöra den uppgift i samhällslivets
tjänst, som allt klarare framstod som
viktig för industrin, nämligen ska
pandet av vackrare vardagsvara,
d. v. s. trevligare och förnuftigare
bruksföremål, som skulle bidraga till
större trevnad i hemmen. Spridan
det av kunskap i dessa frågor sked
de i samarbete med Svenska Slöjd
föreningen. Arbetet har i många av
seenden väl infriat de ställda för
hoppningarna och i väsentlig mån
bidragit till skapandet av vad som i
dag kallas svensk stil. Skall Sverige
i dag officiellt representeras utom
lands på utställningar, blir det konst
industrin, som av statsmakterna ut
ses att uppbära detta ansvar.
Samtidigt som vi framgångsrikt

deltogo i detta arbete, försökte vi
hävda oss i konkurrensen genom att
tillverka en produkt med ökad me
kanisk hållfasthet, d. v. s. större
livslängd. Den ekonomiska fram
gången av dessa två arbetslinjer var
dock ej tillfredsställande. Visst er
kändes så småningom strävandet för
bättre form- och dekorkultur, även
om meningarna ibland kunde vara
delade, som t. ex. när en av våra
största kunder vägrade köpa servi
sen "Tussilago", när den var ny,
med den motiveringen, att han inte
tänkte köpa några ogrässerviser.
Och visst vunno vi fördelar på re
stauranger, sjukhus och allmänna
inrättningar med vårt starka porslin.
Det visade sig dock omöjligt att få

mera betalt för den vackrare och
hållbarare produkten. Ett dussin tall
rikar eller ett dussin koppar, deko
rerade på visst sätt, skulle helt en
kelt kosta så och så mycket. Man
sålde priser i stället för varor på
många håll.
För att hålla tillverkningen i gång

började fabriken i slutet av 20-talet
och början av 30-talet att helt en
kelt acceptera de priser, marknaden
ville ge, trots att dessa ·i stor ut
sträckning ej täckte tillverknings
kostnaderna. Då några prisförbätt
ringar ej inträdde de därpå följande
åren, utan prisnedgången fortsatte,
återstod en enda möjlighet, nämligen
att sänka framställningskostnader
na. En sänkning av dessa måste
främst betyda, att man fann sådana
tekniska lösningar av produktions
processen, att var och en kunde
framställa mera nyttigheter pr dag
än tidigare och att söka sänka
bränsleförbrukningen pr kg. nyttig
vara. Omdaningen innebar dock
mera - det gällde att skapa bättre
arbetsplatser, att få en riktig avväg
ning av förtjänstläget mellan olika
arbetsgrupper och mycket annat.
De besparingar vi kunde uppnå,

måste i första hand användas för två
ändamål, dels för att betala ränta
och amortering på de lån, som vi
måste upptaga för nybyggnader,
dels för att utjämna skillnaden mel
lan de priser, som vi fingo för pro
dukterna, och våra tillverkningskost
nader, vilka voro högre. Först när
detta hade lyckats, uppstod ett över
skott, som kunde disponeras för att
trygga företagets. vidare utveckling
och därmed de anställdas arbets
trygghet samt möjliggöra bättre för
tjänster och sociala förmåner.
Problemet var ej enkelt, men det

fanns inga genvägar, om alla an
ställda skulle kunna beredas arbete.
Omläggningen påbörjades 1935. År
1937 köpte Kooperativa Förbundet
fabriken.
Detta betydde för oss alla utom

ordentligt mycket. Den kraft, som
kunde sättas bakom omdanings
arbetet, blev större, planläggningen
kunde ske på längre sikt. Genom
byggandet av sanitetsfabriken och
upptagandet av fabrikationen av tek
niskt porslin breddades fabrika
tionsbasen, och möjligheterna steg
rades för företagets framtida utveck
ling och stabilitet. Bostadsförbätt-

ringarna kunde påbörjas och genom
föras i en omfattning, som utan K.
F: s köp av Gustavsberg hade varit
helt uteslutet.
Om vi betrakta de åtgärder, som

vidtagits för att hävda företaget i
konkurrensen under tiden sedan
förra världskriget, finna vi, att de
alla tillkommit under ett yttre tryck.
Vi böra därur draga den lärdomen,
att vi i framtiden skola göra allt vi
kunna för att ej råka i samma situa
tion ännu en gång. Detta betyder,
att vi skola vara förutseende och
städse söka ligga så långt framme
i den tekniska utvecklingen, att vi ej
låta oss överraskas. Vi skola dess
utom genom tillverkningen av vårt
hushållsporslin och konstgods och i
anslutning därtill bedriven upplys
ningsverksamhet söka bidraga till
höjandet av den svenska smaken,
varvid vi städse skola ha · klart för
oss, att bohagsföremålen äro fullgo
da representanter för ett folks kul
tur. Vårt sanitetsporslin gör det
möjligt för oss att arbeta för att
sprida ökad förståelse för betydelsen

· av bättre hygien åt det svenska fol
ket.
Målen äro stora, och deras för

verkligande ligger långt fram i ti
den - eller kanske rättare, de kom
ma aldrig att helt förverkligas, men
de kunna vara riktpunkter både för
oss och kommande generationer.
Om vi skola lyckas kräves det, att

vi alltid hålla oss i spetsen för ut
vecklingen. För att kunna detta
räcker det ej med goda anläggningar
och teknisk kunnighet, härtill ford
ras i lika hög grad samarbete mel
lan oss ·alla och en känsla av god
samhörighet.
Under de senaste årens snabba

utveckling ha friktioner väl ej helt
kunnat undvikas. Sådana kunna dock
nedbringas till ett minimum, om sak
liga upplysningar äro tillgängliga
och av alla förstås, Detta gäller bå
de problemen i fabriken och sam
hällets problem.
När nu representanter för samhäl

lets föreningsliv ha slagit sig sam
man för att starta en tidning, avsedd
att vara ett organ för ett växande
och livaktigt samhälle, tror jag, att
den har en stor uppgift att fylla, och
önskar dess strävanden all fram-
gång.

H j a 1 m a r O 1 s o n.
--0---

SÄND GUSTAVSBERGAREN
titt någon f. d. gustavsbergare. Han kom
mer säkert att värdesätta en dylik häls
ning från sin hembygd.
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För jämnt 100
sedan

0ar

avhandlades på sockenstämmorna
gustavsbergsproblem, vilkas behand
ling sträcka sina verkningar in i vår
tid. Det gällde sjukvården, folkun
dervisningen och sedligheten.
Läkaren vid Gustavsbergs pors

linsfabrik, herr doktor Olov Tyden,
hade den 18 dec. 1842 anmält, det
han vore sinnad att hos Kungl. Sund
hetskollegium anhålla om förordnan
det att inom Värmdö skeppslag få
bestrida provinsialläkarbefattningen
och begärde nu sockenmännens ytt
rande om fördelaktigheten av ett dy
likt förordnande. Sockenstämman
gav enhälligt uttryck åt sin önskan,
att doktorns ansökan måtte beviljas,
"helst som herr doktorn till sin och
sin familjs försörjning icke äger me
ra än sin ej särdeles betydliga lön av
Gustavsbergs fabrik samt några få
årsackord av en del ståndspersoner
inom församlingen och därför mer än
väl behövde en tillökning i sina knap
pa inkomster".
Nu, vid sockenstämma den 18 jan.

1843, hade inte endast disponenten
vid Gustavsbergs porslinsfabrik utan
även flera högt aktade församlings
bor gjort framställning om nödvän
digheten av att förordna en extra
provinsialläkare inom skeppslaget,
"som i omkrets innehåller nära 14
mil och har nära 6.000 invånare
strödda på mer än 60 bebodda till
stora avstånd från varandra skilda
öar". - Det framhölls, att den or
dinarie provinsialläkaren, som bod
de i Stockholm, hade en vidlyftig
ämbetskrets och ständigt var uppta
gen av sin enskilda praktik. Många
olyckliga dödsfall hade inträffat och
många lidanden förlängts, på grund
av att 1äkarebiträde och nödiga lä
kemedel icke kunnat anskaffas i rätt
tid. - Stämman anhöll därför om
K. B: s förord "för den viktiga sa
kens framgång, och då inom sock
nen, nämligen vid Gustavsbergs pors
linsbruk, en skicklig läkare, dr Ty
den, är boende, önskade församling
en att hr dr Tyden, till vilkens skick
lighet församlingen hade ett så högt
förtroende, och vilken redan ådaga
lagt en hedrande ömhet om ortens
fattiga sjuka samt i anseende till herr
doktorns boningsorts för ändamålet
tjänliga läge, måtte framför någon
annan varda förordnad".
En vecka senare meddelas, att or

tens ståndspersoner ingått årsackord

- NORGEAFTON.
Trettondagens kväll hade de reli

giösa, kulturella,. ideella och fackli
ga organisationerna i Gustavsberg
anordnat en norgeafton i kyrkan.
Hälsingstalet hölls av underteck

nad. Lektor Ph, Houm höll ett gri
pande föredrag över ämnet Norge.
På flera håll råder i dag verklig nöd
i Norge. En mängd förnödenheter är
det omöjligt att skaffa. Men värre än
detta är den vånda folket nu måste
genomlida. Trots allt vågar man
dock hoppas. Det finns i Norge tre
samlande faktorer: S: t Olavs dag,
den 17 maj och konung Hakon. Det
finns i dag ett fritt Norge - på
andra sidan Nordsjön. Medvetandet
om detta inger mod och tillförsikt för
framtiden.
Författaren 0. Reiss Andersen

läste egna och andra norska dikter.
Samtliga dikter hade tillkommit ef
ter 1939. De belyste den dova stäm
ning, som nu råder hos det norska
folket men tolkade även det gryende
hoppets förtröstan.
Blåsorkestern och manskören med

verkade. Aftonen tillförde norgehjäl
pen ett nettobelopp av 290 kr.
Aftonen blev för oss alla en varm

maning att ej förtröttas i att göra
vad gott är och en allvarlig uppford
ran till tacksamhet mot Gud över vad
vi äger i vårt kära Sverige.
Som avslutn1ng sjöngs unisont

Luthers frihetspsalm:
"Vår Gud är oss en väldig borg".

Joh. Movinger.

med dr Tyden i Gustavsberg för att
bereda honom möjlighet att stanna i
orten, och pastor begär nu· ledamö
ternas av bondeståndet medverkan.
På det hållet tycks emellertid intres
set inte ha varit så starkt, när det
blev fråga om ekonomiskt stöd. De
få närvarande kunde inte fatta något
beslut, heter det till sist.
Vid samma tillfälle hade myndig

heten också att taga ställning till
Kungl. Maj: ts nådiga stadga angå
ende folkundervisningen i riket, vari
påbjöds att minst en skola i varje
socken skulle inrättas. Det befanns
då, att gustavsbergarna redan hade
denna sak ordnad, så att, när övriga
sockenbor fingo vidkännas en skatt

. med 6 skilling banko pr person, per
sonalen vid Gustavsbergs porslins
bruk slapp undan, ty bruksägarna
hade redan ordnat undervisningen
för brukets ungdom. Där fanns en

Folkmängden
Gustavsberg■-

Under 1942 har följande föränd
ringar i fråga om folkmängden i
Gustavsberg inträffat.
Födda: 34. pers. - 12 gossar och
22 flickor.

Döda: 18 pers. - 12 män och 6
kvinnor.

Inflyttade: 262 pers. 122 män
och 140 kvinnor.

Utflyttade: 228 pers. 113 män
och 115 kvinnor.
Under året har 31 äktenskap in

gåtts och 9 har upplösts genom dö
den.
Församlingens folkmängd, som

vid förra årsskiftet utgjorde 2.400
pers., har under 1942 ökats med 50
pers. Den 31/12 1942 uppgick folk
mängden således till 2.450 pers.,
därav 1.145 män och 1.305 kvinnor.
Församlingen har ökats med 9 män
och 41 kvinnor.

loh. Movinger.

predikant och barnalärare, som av
lönades med 400 riksdaler banko år
ligen.
Ett par månader senare har man

bekymmer för sedligheten. Gästgive
riet har blivit flyttat från Betsede till
Gustavsbergs vaxblekeri. "Socken
männen ansågo, att, så länge till
räckligt utrymme vid det nya gäst
giveriet ej vore berett för allmogen
och dess hästar, samt då i brist här
på och i händelse Betsede krog in
droges, kvarter kunde bliva taget vid
Gustavsbergs bruksvärdshus, varige
nom större våda uppkom, både för
sedligheten och säkerheten rådligast
vore, att tillsvidare ingen åtgärd vid
tages emot Betsede, vilket viloställe
under nuvarande förhållanden är all
deles oumbärligt för skärgårdsallmo
gen vid deras stadsresor under vin
termånaderna."

Wi!h. Gezelius.

-0--

VÄLKOMMEN MED BIDRAG
till nästa nummer av Gustavsbergaren.
Det beräknas utkomma om en eller två
månader. Bidragen sändas till tidningens
redaktör eller till någon av ledamöterna i
redaktionskommltten. Redaktionen förbe
håller sig rätt att sakligt pröva inkomna
bidrag.
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Vad kan vi göra
för ungdomen?

_ här verkligt positiva insatser för
svensk ungdom. De får del av såda
na andliga och kroppliga värden,
som de annars inte skulle komma i
kontakt med. De får till gagn för li
vet lära sammanhållning och samhö
righet. Genom träget arbete, studier,
idrott, sång och musik, lek och ge
dignare nöjen, får stora ungdoms
skaror · tillfälle till självverksamhet.
De fostras så till goda samhällsmed
lemmar. Det är på dessa områden,
som en aktion till förstärkning av
detta arbete bör sättas in i en be
tryckt tid.
Sålunda bör hemmens och de äld

res ansvar för ungdomen ta fastare
form av intresserad ledning av ung
domsarbetet. Icke genom höjt pek
finger utan genom vägvisning och
vägröjning och framför allt genom
det goda exemplets makt. Trång
boddheten behöver inte alltid föror
saka, att ungdomen söker sig till de
skumma kateema eller danssalonger
na i storstaden. Den andliga hem
atmosfären borde höjas. Alkohol
och kortspelsvanorna kunde bytas ut
mot bättre hemvanor och större trev
nad. Ungdomens hobby, dess musik
intresse och håg till fritidssysselsätt
ning borde det vara en kär plikt för
föräldrarna att stödja.

I skolan och särskilt i de sista klas
serna borde kontakten med ungdo
marna stärkas och ett intensivare in
tresse för ungdomens väg ut i livet
åstadkommas. Redan här kan ung
domsföreningarna möta med erbju
dande till medlemsskap i fritt val, där
de ungas ideella intresse och håg
skulle vara ledmotivet.
För samhället är det rena själv

bevarelsedriften att kraftigare stöd
ja de organisationer, som vill främja
en sant demokratisk ungdomsvård.
Genom statsanslag för verksamheten
i mera· frikostiga former, genom
verkliga krafttag från kommunerna
för lokalfrågornas lösning samt star
kare intresse för och initiativ från de
samhällsorgan, som har ungdomsvår
den som officiell uppgift, kunde sam
hällets stöd för bevarandet av natio
nens ovedersägligen dyrbaraste till
gång ta mera rationell form. Det
måste visserligen erkännas, att den
organiserade ungdomens samhälls
gagnande verksamhet frammanat in
tresse för och vilja till stöd och sti
mulans från ansvarskännande myn
digheter, t. ex. genom ungdomsråd,
utbildningskurser för ungdomsledare
och andra praktiska initiativ i ung
domsvårdande syfte. Ett visst kaos
syns dock råda. Gör- man en jämfö-

En äldre generations uppgift är att
genom sin fostrargärning bereda de
unga att förvalta och förmera kultur
arvet. I första hand bör hemmet an
svara för barnens vård och fostran.
Sedan vill skolan komplettera hem
mets arbete. På så sätt lägges grun
den till den enskilde medborgarens
utbildning för livet.
Vid sidan av hemmets och skolans

arbete har den allmänna och enskil
da verksamheten ingripit för att mot
verka de nedbrytande krafter, som
söker snedvrida det uppväxande
släktets fostran. Varken de enskilda
initiativen från stiftelser o. d. eller
myndigheternas åtgärder förmår
emellertid att i full omfattning av
hjälpa bristerna eller fylla alla behov
i välfärdsarbetet bland barn och ung
dom. Man måste ofta av ekonomiska
skäl eller i övrigt beskurna möjlig
heter nöja sig med att ingripa först
vid påtagliga fall, såsom t. ex. vid
sjukdom, nöd eller vanart, under det
att de rent förebyggande åtgärderna
- det kanske i grunden viktigaste
arbetet - ej kunnat komma till ut
förande.
De förebyggande åtgärderna, som

avser ungdomens fortsatta fostran,
har kommit till uttryck först och
främst genom ungdomen själv, då
den slutit sig samman i klubbar och
föreningar för att genom studier,
idrott och friluftsliv, sång och musik
ge utlopp åt en inneboende skapar
anda och verksamhetslust.
Under senare år har vi ofta fått

oss till livs en flod av beskärmelser
över ungdomen. Man har talat om en
alltmer tilltagande nöjeslystnad och

----. upprepade fall av vanart och brotts
lighet, ungdomsfylleri och hållnings
löshet. Betänkanden Och utredningar
rörande ungdomens förvildning, ung
domsfylleriet och ligabrottsligheten
har studerats och kommenteras. Man
har talat om att förbjuda och stävja.
Men de negativa motåtgärderna får
inte bli det väsentliga.
Ett positivt stöd av ungdomens

eget arbete och för ungdomens väl
färd måste alltid få bli det' avgöran
de.
Ett sakligt studium av ungdomens

egna organisationer skulle säkerligen
medföra glädjande upptäckter. Man
skulle finna ett verksamhetsfält, där
tusen sinom tusen unga når en högre
lyftning och spänst. Dagligen göres

TANKAR.
Ett litet ord uttalat ·i rätt tid är

bättre än ett långt tal hållet för sent.
~*

Ett ord utan mening liknar en
kropp utan själ.

Rikedom på ord förråder ofta fat
tigdom på tankar.

*
Man glömmer lättare en stor väl-

gärning än en liten förolämpning.

Det är förunderligt vilken styrka
medvetandet om uppfyllda plikter
alstrar.

Döm ej människorna efter deras
kläder. Den orm, som har det gran
naste skinnet, är ofta den farligaste.

Du är frikostig med goda råd. Är
du lika slösande med goda gär
ningar?

relse t. ex. med kooperationen och
hur den uppbyggts, framträder be
hovet av en samordnande organisa
tion för det hela så mycket starkare.
De ledande krafterna kunde sam
man träffa för ordnandet av gemen
samma aktioner och för tankeutbyte
om riktlinjerna för utformningen i
stort mot det för alla dock gemen
samma målet - ungdomens fostran.
Till dessa sammanträffanden skulle
även ungdomsföreningarnas repre
sentanter inbjudas, varvid ett sam
arbete kanske kunde åstadkommas,
som genom utbyte av tankar kunde
leda till större ömsesidig förståelse.
Denna tidskrift skall måhända kun

na bidraga till vidgat samarbete och
samförstånd. Det är att hoppas, att
Gustavsbergaren genom medverkan
av personer, som är besjälade av
idealitet och initiativkraft samt för
ståelse för ungdomens intressen och
behov, skall vinna även gustavs
bergsungdomehs intresse Och stimu
lera den till livslust och framåtanda,
och att tidskriften i någon mån blir
en motvikt mot de krafter, som i
ungdomen endast ser ett objekt, på
vilket man kan tjäna pengar.

I arbetet för en gedignare ung
domsvård krävs offervilja i medve
tandet om de förpliktelser, som vilar
på alla organisationer och enskilda
ledare, som socialt vill sträva framåt.
Det gäller att handla positivt - att
ge ungdomen något att kämpa för
och att stödja den i dess kamp.

Gösta Dahlberg.
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~n aktuell uppgift
för den kooperativa folkrörelsen

"Det räcker inte med att producera bättre och bil
ligare varor, man måste också lära allmänheten,
hur den skall kunna gestalta sin livsföring på ett
sådant sätt, att den får ut den siitrsta och mång
sidigaste valutan av varorna. Och denna uppgift
blir särskilt aktuell och ansvarsfull i en kristid, som
den vi nu upplever."

På många områden, framför allt när d.et gäUer livs
medel, har kooperationen lyckats åstadkomma läg
re priser, samtidigt som standarden på varorna
höjts. Detta betyder att stora summor, som förr av
hushållen förbrukades på livets oundgängligaste
nödtorft, nu frigjorts för att kunna användas för
mera elastiska behov, såsom bättre kläder. intel
lektuella och estetiska intressen, resor, nöjen samt
sådan inredning och försköning av hemmet, som
ligger ovanför den rena nödtorftens plan.

kornsten måste inriktas mer och mer på anskaffan
det av sådana nyttigheter, som innebära en sann
och förblivande höjning av levnadsstandarden. Be
tydelsen av vackra och förnuftigt ordnade hem kan
i detta sammanhang inte överskattas.

Det är ett socialt och ekonomiskt problem, som är
väl värt en kooperativ insats att se till att detta
penningöverskott inte förbrukas på tillfälliga och
mindervärdiga nöjen och sådan lyx, som icke läm
nar några bestående värden. Den ökade realin-

Kooperationens övertagande av Gustavsbergs
porslinsfabrik var därför ett viktigt och följdriktigt
led i den kooperativa rörelsen och har givit möj
lighet att genomföra fyra väsentliga önskemål.

1. en förbättring av porslinets keramiska kvalitet
- genom införande av mera rationella tillverknings

metoder

2. en sänkning av produktionskostnaderna

3. en riksomspännande propaganda för en sund
smak på bruksporslinets och konstgodsets område

4. en höjning av landets hygieniska standard, möj
liggjord genom produktionen av Gustavsbergs
sintrade sanitetsgods.

Varje butik och varje anställd kan bidraga till för
verkligandet av målet: vackrare och effektivare
hem, genom att väcka intresse för vackert och kva
litativt bruksporslin och konstgods.

Umeå 1943 - Larsson & C:os Tryckeri Pris 25 öre



•
nummer

av Gustavsbergaren ansluter sig till
det i januari utkomna provnumret
och betecknas därför som n: r 2.

Provnumret mottogs med stort in
tresse och välvilja. Man syntes över
lag ense om, att Gustavsberg behö
ver Gusiavsbergaren.

Det skall ock bli redaktionskom
mittens och cirkeln Forums livliga
omsorg att göra tidningen så omväx
lande, intressant och värdefull som
möjligt. Det kanske bör påpekas,
om det inte redan är fullt klart, att
dess syfte givetvis inte är att vara
förströelseläsning. Tidningen vill i
första hand, vilket också anmälan i
provnumret angav, positivt medver
ka till en god utveckling av vårt
samhälle. Om denna strävan torde
även föreliggande nummer av tid
ningen vittna.

I samhällets liv ha organisationer
na en särskild uppgift. Vårt för
eningsliv är föremål för behandling
i detta nummer. Korta årsmotesrete
rat ha också beretts rum. I förelig
gande nummer införes ock det första
bidraget i en serie artiklar om de oli
ka organisationerna i Gustavsberg.
Eftersom baptistförsamlingen är den
äldsta - den bildades ju redan 1860
- får den inleda artikelserien.

N: r 2 av Gustavsbergareti bjuder
också på en dagskrönika i kåserande
stil. Det är meningen att fortsätta
på den så inslagna vägen.

För övrigt innehåller också detta
nummer en rad fristående artiklar,
en novell, poem o. s. v. Vt tacka alla
bidragsgivare, inte minst dekoratö
ren C. Blomqvist, Gustavsberg, som
tecknat tidningens titelvinjett. Nästa
nummer av Gustavsbergaren beräk
nas utkomma i mitten av maj.

Välkommen med något lämpligt .
bidrag till detta n: r av tidningen.

Redaktionen.

G U S TA V S B BH G S V ISA.
'

När vi hör samman som kroppens lemmar,
vi klarar formar och band och remmar.
Det ger åt dagen dess liv och färg
och prägel åt hela Gustavsberg.

Ty fram med konstnärens händer burna
här formas vardagens kärl och urna.
I skapargtädje kan detta ske
i gustavsbergarens atelje,

På sommarn plockar vi ved i skogen
och sen potatis, när den är mogen.
Och vi får solsken och sommarbad,
som gör en människa god och glad.

Vår framtidsvilja kan ingen rubba:
ett hem för gamla, för barn en krubba,
ett Forum - vetandets helgedom -
där tankens liv kan slå ut i blom.

Vår hembygdskänsla är ej sekunda;
en främling får här dess halt begrunda .
Av berg och dalar, av vik och fjärd

.består vår kära och vackra värld.

Som vårens fåglar i soluppgången
sin stämma höjer, så stiger sången;
och diktens bägar de spännas hårt
för det vi älskar och kallar vårt.

Om du är kall, utan liv och låga,
och det slår fram som en hjärtefråga:
Var skall jag finna en trogen vän?
Du har den i gustavsbergaren.

J. A. L ö f d a I.

Bild från Gustavsberg.

I förgrunden: Ovre och Nedre Stenhuset, byggda på 18b0-talet.
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PROVET.

kooperativa iden visat sin oförmåga,
när den skulle praktiskt realiseras.
Om den inte består i detta prov, vad
skall den då duga till?

Den kooperativa rörelsen bygger
ju på samverkans princip. Denna är
säkert bärande - men endast om
den är i funktion. Enbart som skylt
är den utan värde. Ordet samverkan
säger också, att den ena parten inte
enbart får ställa fordringar, under
det att den andra har att restlöst
uppfylla dem. Samverkan talar om,

, att alla parter ha förpliktelser men
också rätt att ställa krav.

Det prov, som Gustavsberg just
nu befinner sig i, ställer stora krav
i främsta rummet på Kooperativa
Förbundets och fabrikens ledning,
D är i första hand måste medvetan
det finnas samt i ord och handling
levandegöras utåt, att här är fråga
om ett samhälle, som skall ledas i
samverkans anda. Vilka konsekven
ser detta får, kan naturligtvis inte
här och nu utredas.

Också vårt kooperativa affärs
systern med den varudistribution,
som är karakteristisk för denna,
ställes. här på prov. Konsum är ju
praktiskt taget den enda affären på
platsen. Det bör då inte finnas an
ledning säga, att exempelvis kund
tjänsten är sämre genom konsum
butikerna än genom privataffärerna.
Ej heller bör det få heta, att affärer
na här i Gustavsberg ha en lägre
standard än på andra håll,

Men varje tabriksanställd och
varje medlem för övrigt i hela vårt
samhälle ställes också inför detta
betydelsefulla prov. Ingen får ge
nom grinig och ovederhäftig kritik
sabotera utvecklingen framåt.

För att befordra det önskade
framåtskridandet må det tillåtas, att
vi här komma med ett direkt förslag.
Det förefaller som skulle det vara
både nyttigt och nödvändigt att nu
och då - exempelvis ett par gånger
om året - samlas till vad vi kunde
kalla medborgarmöten, där en fri
och öppen konfrontation mellan Ia
briksledningens synpunkter å ena si
dan samt de anställdas och sam
hällsmedborgarnas å andra sidan
kunde komma till stånd. En sådan
öppen ventilering av förefintliga frå
gor skulle utan tvivel verka utjäm
nande på områden, där nu ett visst
spänningstörhållande råder. Genom
att ventilera olika frågor _vill även
Gustavsbergaren här göra en insats.
Men detta ensamt är inte tillräckligt.

0111 Gustavsberg inte består i pro
vet, kommer detta att få de mest

Det är påtagligt, aft Gustavsberg
- både med hänsyn till det förgång
na och till nuet - intar en särställ
ning bland svenska samhällen och
kommuner. Ända tills Kooperativa
Förbundet 1937 förvärvade fabriken
med därtill hörande bostäder, jord
och skogsegendomar, styrdes Gus
tavsberg på ett patriarkaliskt sätt,
som var synnerligen karakteristiskt.
Detta har i olika avseenden lämnat
djupa spår efter sig. Senare torde
det bli tillfälle att i Gustavsberga
ren från skilda utgångspunkter be
lysa detta gångna skede i fabrikens
och samhällets historia.

I och med att Kooperativa För
bundet blev ägare av Gustavsberg,
inträdde en ny epok i samhällets ut
veckling. Från att ha ägts och styrts
av en enda man eller familj, äges det
nu och ledes av ett företag, som upp
byggts av mångtusendes relativt
små insatser. Numera är också så
gott som hela affärslivet i samhället
konsumentkooperativt ordnat, under
det att fabriken, varav hela samhäl
let direkt eller indirekt' beror, är en
gren av ett omfattande producent
kooperativt företag. Detta gör, att
man lugnt kan påstå: den koope
rativa iden - både såsom produ
cent- och konsumentkooperation -
står här inför ett allvarligt prov -
kanske kooperationens mest betydel
sefulla hittills i vårt land.

Det betyder, att om Gustavsberg
inte kan bli ett samhälle med minst
lika stor eller större trivsel och med

'jämbördig_ eller högre standard än
andra samhällen i vårt land, har den

ÅRSRÖTJEll'
I GllJS'JrAVSBEBG.

Baptistförsamlingen
höll trettondag jul sitt årsmöte under god
tillslutning. Mötet inleddes med sång och
ett tal av pastor Sixten Carlsson, i vilket
några minnesord ägnades rektor N. J.
Nordström, som just i dagarna avlidit.
Därefter firades Herrens nattvard, varpå
årsmötesförhandlingarna vidtog. Sedan
års- och revisionsberättelserna föredra
gits, förekom kafferast. Valet av tjänste
män resulterade i omval på alla poster.
Vice ordf. är Birger Lindberg, kassör
Oskar Johansson och sekr. Emil Jansson.
församlingens föreståndare och predikant
är självskriven ordf. Det alltigenom goda
årsmötet avslutades med sång och bön.

S. Carlsson.

Missionsförsamlingen
höll, under god och enig stämning, sitt
årsmöte den 24 [an, Verksamheten har
under det förflutna året fortgått på van- •
ligt sätt. Medlemsantalet vid årsskiftet
var 80. Kassan har rört sig med en sum-
ma av 7,004: 35. De avgående styrelsele
damöterna omvaldes. Styrelsen har föl-
jande sammansättning: E. Wahlin, ordf.,
Sven Fingal, Karl Gustavsson, Axel Wad
ström, Signe Bäckström, Wilh. Gezelius
och Sam. Svensson.

Bland de många årsrnötesbesluten
märkes särskilt beslutet, att församlingen
den sista söndagen i maj kommer att fira
70-årsminnet av sin tillblivelse. En min
nesskrift utges till högtiden. Huvudtalare
blir rektorn och riksdagsmannen Gust.
Mosesson. Vidare beslutades att samla in
medel till en byggnadsfond. Det förra av
dessa beslut visar församlingens tack
samhet inför, vad som varit. Det senare •
vittnar om dess beslutsamhet att arbeta '
vidare. 0. L.

Gustavsberg-Ingarö rödakorskrets
höll sitt årsmöte den 11 febr. Ordförande
för kretsen är fru Siri Berndtsson, Gus-

ödesdigra följder inte endast för det
stora företag, som äger det, utan
även för det samhälle, där de kon
sumern- och producentkooperativa
ideerna sättas på ett sådant prov,
som här sker. Varje man och kvin
na i hela vårt samhälle måste göra
sin insats och få del av framstegens
frukter. Andra komma nog att sköta
om, att platserna på åskådarläktarna
inte äro tomma. Vi må vara medvet
na orn, att det bland åskådarna inte
saknas sådana, som skulle jubla
mest, om Gustavsberg inte komme
att bestå i provet.

Oscar Lövgren.
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tavsberg. Till övriga styrelseledamöter
valdes fru Ellen Ljunggren, lngarö, hrr
Gunnar Andersson, Alfred Olsson, om
valda, fröken Maria Engström, Lagnö,
fröken Maj Modin och fru Eva Westlund,
nyvalda. Till revisorer omvaldes hrr J. A.
Hellqvist och Joel Pettersson. Av årsbe
rättelsen framgick att utöver det för
eningsmässiga arbetet, kretsen deltager i
kostnaderna för Gustavsbergs Daghem
och för . resor till Barnavårdscentralen i
Gustavsberg för mödrar på Ingarö och
Lagnö. Ävenså lämnas bidrag till hem
vårdarinnetjänsten i Gustavsberg. På sty
relsens förslag beslöt årsmötet att kret
sen: skulle åta sig kostnaderna för två
norska fadderbarn under ett års tid. Fö
redrag hölls av agronom Gaunitz och
musik utfördes av fröken Wingren och
kantor Borg.

Kretsens medlemsantal utgjorde vid
årsskiftet 286.

• Socialdemokratiska ungdomsklubben
avhöll söndagen den 14 februari sitt års
möte. Till styrelse valdes Gunnar Petters
son ordf., Hans Möller kassör, Sven Jo
hansson sekr., Sven Lindahl v. ordf. samt

· Magda Severin v. sekr.
Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas,

att medlemsantalet var detsamma som.
vid årets början, 37 st. Under året har
klubben avhållit, . förutom de ordinarie
månadsmötena, två välbesökta offentliga
propagandamöten. Av fem klubbister var
den representerad vid ungdomsförbun
dets jubileumsläger å Malma hed.

Deltagandet i studiecirklar har under
året varit större "än förut, vilket till en
del beror på det stora antal cirklar, som
startats av A. B. F.

På årsmötet diskuterades även den fort-
• satta verksamheten. Man beslöt att i mars

månad anordna ett samkväm samt till
detta inbjuda ungdomar, som kunna tän
kas vara intresserade av klubbens verk-

• samhet.
Trots de stora inkallelserna och avflytt

ning från orten, vilket tidvis vållat svåra
avbräck i verksamheten, kan man dock
säga, att klubben behållit sin ställning
och konsoliderat den genom ett målmed
vetet inre uppbyggnadsarbete.

Gunnar Pettersson.

Soc.-dem. kvinnoktubben
har hållit årsmöte, varvid följande styrel
se valdes: fru Astrid Nilsson ordf., fröken
Eva Gustavsson kassör, fröken Magda
Severin sekr. samt fruarna Maja Johans
son och Ellen Andersson.

Klubben är representerad i såväl kom
munalfullmäktige som i flera sociala
nämnder.

Ur verksarnhetsberättelsen kan näm
nas, att klubben under året inbjudit till
två föräldramöten, där diskussion hållits
mellan lärare och föräldrar.

På initiativ av klubben diskuteras för
närvarande inom samtliga kvinnoför
eningar i Gustavsberg, Bo, Värmdö,
Ingarö och Bjurö kommuner den mycket
aktuella frågan om ev. uppförande av ett
gemensamt förlossningshem.

Klubben har även lämnat ekonomiska
bidrag till olika ändamål. Sålunda fick
Daghemmet vid starten en· gåva på
150 kr. Till behövande husmödrar har tre
stipendier å 20 kr. utdelats som hjälp till
semestervistelse. Till julen fick behövan
de barn hjälp till kläder och skor:

Socialdemokratiska kvinnoklabben är
en: förhållandevis liten organisation. Den
vill dock efter bästa förmåga göra sin
insats i strävandena att föra vårt sam
hälle framåt.

Alice Pettersson.

Templet 137 Slriua av N. T. 0.
hade sitt årsmöte i Grindstudion sönda
gen den 10 jan.

Förhandlingarna leddes av ordf. Elis
Sander. Av årsberättelsen framgick, att
medlemsantalet ökats under året och att
verksamheten varit omfattande trots sak
naden av lämplig fokal. Förutom för
eningsmöten, samkväm och offentliga mö
ten hade Templets medlemmar medver
kat i skördeberedskapen genom arbete
med höbärgning å Skärmarö två sönda
gar.

Distriktets ungdomsdag var förlagd till
Gustavsberg med Templet Sirius som ar
rangör. I samband med ungdomsdagen
avgjordes D. M. i terränglöpning. F1lera
fina tävlingspris hade skänkts av Gus
tavsbergs porslinsfabrik. I juniorklassen
segrade Harry Nelson. Berättelsen sluta
de med den förhoppningen, att just år
1943 måtte bli ett gott arbetsår. Templet
fyller nämligen 55 år.
Till styrelse för 1943 valdes: ordf. Elis

Sander, v. ordf. Tage Edström, sekr.
Märta Malm, kassör Vega Johansson,
studieledare Gunvor Sander, u. I. Ellen
Sander, och tjll I. d. Karl Hedberg. Revi
sorer blevo: Hans Möller, Maj Eriksson
och Harry Nelson.

· Hans Möller, som i 12 år tillhört styrel
sen, men nu på egen begäran lämnade
den, blev hjärtligt avtackad.

Efter årsmötet hölls sedvanlig julfest.

Elis Sander.

Socialdemokratis!ka arbetarkommunen
avhöll årsmöte fredagen den 26 februari.

Styrelsen fick följande sammansätt
ning:" Harry Pettersson ordf., Gunnar Fio
ren kassör, Anton Andersson och Bertil
Andersson. I stället för Georg Lundgren,

som undanbett sig återval, valdes Gustav
Andersson.

Ur verksamhetsberättelsen: Årets verk
samhet har helt dominerats av valrörel
sen. Valen förbereddes med intensiv agita
tion. Vårt parti behöll sin ställning med
heder. Under året har 5 kommunmöten
avhållits samt ett offentligt möte tillsam
mans med kvinnoklubben, då riksdags
man Adolf Wallentheim talade. En 'lyc
kad sommarfest anordnades i juii månad
tillsammans med fackföreningen. Första
majdemonstrationen förekom på sedvan
ligt sätt. Tillsammans med religiösa, po

-litiska och kulturella crganisationer på
platsen hölls en konsert i kyrkan till för
fnån för Norges lidande folk. En omfat
tande agitation för Aftontidningen resul
terade i en god start för den.

En livlig diskussion utspann sig beträf
.fande den fortsatta verksamheten. Av fle
ra talare underströks vikten av att effek
tivisera arbetet samt att ett intimare och
fastare samarbete mellan de socialdemo
kratiska organisationerna må komma till
stånd.

Beslut fattades att i samverkan med
kvinno- och ungdornsklubbarna anordna
ett större samkväm. Mötet präglades av
intresse och förståelse såväl för vårt eget
samhälles utvecklinz som för världspro
blernen i stort.

Gunnar Pettersson.

Värmdökretsen av N. T. 0.
hade årsmöte i Gustavsberg den 7 febr.

Kretsen består av templen Sirius i Gus
tavsberg och Viking i Fruvik.

Årsmötet öppnades av ordf. Elis San
der, som ock ledde förhandlingarna.

Av årsberättelsen framgick, att med
lemsantalet öka! under året, men verk
samheten hade dock icke bedrivits i stör
re omfattning. I somras hade kretsen
gemensamt med distriktet anordnat en lä
gerkurs i -Möl•wik. Därvid hade bl. a.
fredsfrågan och arbetet bland ordens
ungdom behandlats, Ett 50-tal ungdomar
hade besök/ kursen.

Mötet beslöt hemställa till distriktsled
ningen ats en :liknande kurs även i år
måtte anordnas,

Till styrelse valdes: ordf. Elis Sänder,
sekr. Hans Möller, Gustavsberg; kassör
Olov Holmström, Brevik; studieledare
Margit Andersson och u. I. Sven Johans
son, l-Iemmestavik. En kvinnlig bered
skapsstyrelse valdes.

Efter årsmötet hade Templet Sirius an
ordnat samkväm, varvid ombudsman
Gunnar Ahnberg från Stockholm talade.
Templet Sirius amatörer framförde en li
ten pjäs: "Alla goda ting äro tre" av Gej.
Därefter förekom folklekar.

Elis Sander,
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Baptistkapellet, Gustavsberg.

Gustuvsher11s haptistförsaJUliHIJ.
De stora väckelserörelser, som

under förra århundradets tidigare
del gick fram över vårt land, synes
ej ha berört Gustavsberg. Det var
först i och med baptismens framträ
dande, som detta samhälle fick nå
gon_ närmare kontakt med väckel
sen. År 1856 flyttade en så kallad
"läsare" vid namn Fredrik Petters
son hit. Han blev ganska snart till
sammans med några övriga troende
döpt av en av baptismens för
grundsmän i vårt land, pastor An
ders Wiberg från Stockholm. Denne
hade före sin övergång till baptis
men varit statskyrkopräst. Den 30

Pastor Sixten Carlsson,
predikant och föreståndare i Gustavsbergs
baptistförsamling, lämnar den 1 april den
na befattning för att helt ägna sig åt sina
studier.

augusti 1860 hölls den första bap
tistiska dopförrättningen i Gustavs
berg, och samma dag bildades Gus
tavsber.gs baptistförsamling, som
alltså är den äldsta frikyrkliga or
ganisationen här. Till predikant och
föreståndare valdes Fredrik Petters
son. Efter två års verksamhet hade
församlingen växt. Medlemsantalet
var nu 21.

År 1886 anställdes den första sta
digvarande predikanten, pastor Ny
man. Som ett kuriosum kan nämnas,
att han fick sin bostad i nuvarande
kyrkoherdebostället, där också
verksamheten bedrevs. På Nymans
initiativ bildades även en blåbands
förening. Under första tiden måste
mötena 'hållas i hemmen. År 1887
upplät löjtnant Odelberg en sal på
värdshuset, alltså i samma byggnad,
där krogen i Gustavsberg var in
rymd. År 1906 fick församlingen
flytta in i den lokal, som den fort
farande disponerar för sin verksam
het.

Under alla dessa år hade arbetet
bedrivits huvudsakligen med hjälp
av elever från Betelseminariet. År
1907 tillträdde pastor Broberg be
fattningen som predikant, och un
der hans arbete växte. församlingen
raskt. Bland övriga predikanter,
som varit fast anställda må nämnas
Schedvin, Åhgren, Alphonce och
Jönsson. Under de senare åren har
undertecknad vid sidan av sina stu-

dier varit anställd som predikant
och föreståndare.

För närvarande räknar försam
lingen 80 medlemmar. Äldst bland
dessa är N. G. Nilsson, Höjdgatan,
som den 17 juni fyller 85. år.

På grund av de förhållanden, som
varit utmärkande för Gustavsbergs
samhälle har församlingen under
den gångna tiden mött åtskilliga
svårigheter. Men den har alltid käm
pat för andlig frihet. Fortfarande be
driver den sitt arbete. efter baptis
mens gamla principer och ser som
sin uppgift att verka för personlig
kristendom.

Förutom predikoverksamhet be.:.
drives även arbete bland barn och
ungdom. Redan 1864 börjades en
söndagsskola, 1897 bildades ung
domsföreningen och 1921 juniorför
eningen. Alla dessa organisationer
är fortfarande verksamma i sin upp
gift som ungdomens fostrare i kris
ten anda. Ledare för ungdomsför- 9)
eningen och söndagsskolan är Os- ·
kar Johansson, och som· juniorleda-
re arbetar Tore Hedberg. Dessutom
medverkar en hel skara av försam
lingens medlemmar i detta frivilliga
arbete.

Sixten Carlsson.

-0---

Gör så mycket gott du kan, men
gör det med så litet buller som möj
ligt.

*
Det lönar inte mödan att leva, •

om man endast lever för sig själv.
:*

Det onda, som du ej övervinner,
det övervinner dig.

:*
Fridstiftare behöva inte gå utan ar

bete.
*

Välj en ädel förlust framför en
skamlig vinst.

Gud skapade järnet, men männi
skorna skapade bojorna.

ARABISKT ORDSPRÅK.
När du föddes, grät du, men dina

anhöriga logo. Lev så, att när du dör
du själv kan le och dina anhöriga
gråta.
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Vår bostad.
Fritt efter Gallup.

Myndigheternas bo=tadspolitik
mot trångboddheten har den vux
na svenska allmänhetens starka
stöd. Etiligt en riksundersökning
av Svenska Gallupinstitutet anser
nämligen 61 procent, att en fa
milj 0111 2 vuxna och 3 minderåri
ga barn behöver åtminstone 2

-..Qtm och kök, vilket just motsva
rar hälsovårdsnämndernas mini
mikrav på en hygienisk bostads
standard. Till minst 3 rum och
kök sträcker sig 34 procent av de
tillfrågade.

Det är en allmän erfarenhet, att
hälsovårdsnämndernas möjligheter
att ingripa mot hygieniskt otillfreds
ställande bostäder eller boendesätt

•
i hög grad begränsas av, att till
gången på goda och rymliga lägen
heter är otillräcklig. Vad vore det
för svårighet för hälsovårdsnämn
derna, om fastighetsägaren kunde
ställas inför hotet att få ha lägen
heter outhyrda, om de ej vore i full
gott skick.

Rent instinktivt söker sig männi
skor, så snart de har ekonomiska
möjligheter, till en i hygiens'kt av
seende godtagbar bostad. Ja, denna
drift är så stark, att man för att få
en hygglig bostad mången gång
knappar in på, vad som hör till li
vets nödtorft, t. ex. kosten. I andra
fall har vi sett människor frivilligt
välja barnlöshet eller ock har man
endast ett eller ett par barn, därför
.att man ej anser bostaden tillräcklig

för flera. Detta är inte rätta vägen
för vår bostadspolitik. Man kan frå
ga sig, om inte ett samband borde
finnas mellan antal barn och de

~ bättre lägenheterna. Vad trångbodd
heten innebär för trivsel och hälsa
är lätt att förstå. Möjligheterna till
avspänning och vila blir små. Ock
så möjligheterna att hålla snyggt
blir i trånga bostäder mindre. Sär
skilt inverkar bristen på lämpliga
biutrymmen, garderober, skåp etc.
i hög grad ogynnsamt. Måste klä
der, föda och bränsle förvaras i
samma rum, där de boende ska vis
tas dag och natt, och där de kanske
också ska tvätta sig, får vi ofta en
s. k. slumbostad, som inte kan hål
las i ordning av ens den dugligaste
husmoder. Det är fastslaget, att allt
för små familjelägenheter bidrager
till en större dödlighet bland små-

barnen, både i akuta barnsjukdomar
och i tuberkulos. En fuktig bostad
inverkar menligt på de inneboendes
välbefinnande och betraktas med
allt skäl som orsak till flera sjuk
domar,. särskilt de reumatiska.

I detta sammanhang kan jag ej
underlåta att påminna om, vad väd
ring och renlighet betyder i bosta
den. Hur ofta kommer man ej in i
lägenheter, som har möjlighet till
vädring, men hyresgästen uraktlåter
att utföra den. I en fuktig lägenhet
kan detta missförhållande visserli
gen ej avhjälpas genom vädring,
men det kan betydligt min:skas. Det
brister ofta ifråga om renhållning
och snygghet. En slarvig hyresgäst
kan förstöra atmosfären i ett helt
hus. Andra får då lida för den slar
vige.

Det är uppenbart, att en minder
värdig bostad på många sätt min
skar både kroppens och själens
motståndskraft, och sålunda bere
der vägen för sjukdomar. Man har
f. n. ansett sig tvungen att tolerera
missförhållanden, därför att man
saknar möjlighet att anvisa en eko
nomiskt framkomlig väg till dessas
avhjälpande. Vi byggde vägar un
der den ekonomiska krisen i början
på 1930-talet. Vi bör bygga hus och
reparera bostäder, draga in vatten
och avlopp under den fredskris, som
förr eller senare kommer. Dessa
synpunkter kan vi i allmänhet läg
ga även på vårt samhälle. Många
nya bostadhus har byggts, flera har

genomgått genomgripande repara
tioner, men ännu finns det flera som
i sitt nuvarande skick ej är lämp
liga som bostäder.

Familjens inkomster och dess bo
stadsbehov kan f. n. ej sägas stå i
något rimligt förhållande till varand
ra. Det är ofta den stora familjen,
som har den sämsta lägenheten, där
för att slitaget naturligtvis blir större
där genom den större familjen, och
hyresvärden ej kompenseras därför.
Här har staten sedan några år till
baka trätt hjälpande emellan för eg
nahemsbyggaren. Med bostadsan
skaffningslån och familjebidrag läm
nar staten hjälp till barnrika famil
jer. Barnrik anses en familj, då den
förutom en eller flera vuxna perso
ner består av tre eller flera barn un
der 16 år och i vissa undantag även
av äldre barn. Genom denna form
av hjälp till bostadsbygge har un
der de senare åren byggts hus även
i vår kommun. Kommunalnämnden
är förmedlare av dessa lån. Vi har
även den sedan många år bedrivna
och statsunderstödda egnahems
verksamheten, som hjälpt tusentals
människor att få människovärdigare
bostäder. Ansökan om egnahemslån
göres direkt hos egnahemsnämnden
för området eller genom egnahems
ombudet i orten. En tredje form
för bostadsförbättringsverksamhe
ten handhaves av hälsovårdsnämn
derna. Syftet med denna är att få till
stånd en ur sociala och hygieniska
synpunkter önskvärd upprustning

'tn uppl11sl meJlemskår
är vår rörelses säkra grundval. Deltag

i studier i de kooperativa grupperna!

För närvarande arbeta inom vårt för

säljningsområde 9 grupper i olika äm

nen. Föreningen tillhandahåller gratis

studiemateriel. Anmäl Er i någon av

butikerna eller på kontoret.

Konsum, Gustavsberg
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av det redan befintliga bostadsbe
ståndet på landsbygden. I första
hand avses således icke nybyggna
der utan reparationer och andra för
bättringsarbeten å nuvarande bo
stadslägenheter. Nybyggnad må en
dast äga rum för uppförande av nya
bostadslägenheter i ersättning för
förut befintliga, bristfälliga lägen
heter. Utom de nu nämnda former
na för lån och bidrag, finns de un-

der krisen av staten beslutade sub
ventionerna. Staten bidrager med
en viss del av den kostnadsökning,
som uppstått sedan 1939. Till den
na sak återkommer vi i ett komman
de nummer av Gustavsbergaren.

Att statsmakterna uppdelat for
merna för bostadshjälpen på så
många olika kommunala organ gör
det svårt för den hjälpsökande att
komma tillrätta.

~K I ~

änner Du igen situationen?

Man sitter och väntar på att mö»

tet skall börja. Kalle Andersson

är ordförande men han dröjer. Men tänk om han - eller hon -

Ska vi inte börja snart viskar en skulle tröttna. Då bör Du kunna

deltagare rädd för sin egen röst. träda fram. Föreningslivet behö

Men Kalle Andersson har ju inte ver duktiga och skolade medlem

kommit än svaras det från flera mar, som kunna sköta förtroen

håll. Och så är det. Kalle An, deposterna. Du finner både bra

dersson måste vara med, och varje och trevliga kurser för förenings,

plats har sin "Kalle Andersson". folk vid

BREVSKOLA
Kurser i bl. a. STOCKHOLM 15

V"

Föreningslivets problem - Svenska - Främmande språk - Samhällslära och
nationalekonomi - Aktuella sociala spörsmål - Praktisk handelskunskap -
Propaganda och medlemsvård - Matematik och naturvetenskap - Maskin,
teknik - Elektroteknik.

Det kan vara lämpligt att för
Gustavsbergs vidkommande lämna
upplysning om, vart man skall vän
da sig i de olika låne- och bidrags
ärendena. Lånen för de barnrika fa
miljerna handhaves, som jag tidi
gare nämnt, av kommunalnämn
den. Dess ordförande, Samuel
Svensson, och kommunalkamrer V.
Fagergren lämnar upplysningar i
alla hithörande ärenden. Den stats
understödda egnahernsverksamhe
ten handhaves inom kommunen
av egnahemsombudet landstings
man Gunnar Andersson och egna
hernskornmitten i övrigt, vars övri
ga ledamöter är V. Fagergren och
J. A. Hellkvist. Förbättringsbidra
gen samt nybyggnads- och Iörbätt
ringslånen sökes genom hälsovårds
nämnden. Ordföranden H. Lind
holm lämnar upplysningar om des
sa lånemöjligheter.

Jag vill i detta sammanhang på
minna om, att det finns en bygg- ._
nadsförordning för Gustavsbergs 9
kommun. Om någon tänker bygga,
bör han, innan han företager någon
affär med husförsäljare, sätta sig i
förbindelse med byggnadsinspektö-
ren Kurt Hållstrand, Upplandsgatan
70, Stockholm, tel. 336101. Denne
skall granska alla ritningar och
godkänna dem. Egnahemsbyggaren
skall till hälsovårdsnämnden inläm-
na förslag på plan över avloppsled
ningen och få den godkänd. Mot
denna hälsovårdsstadgans bestäm
melse har det syndats åtskilligt,
varför ett påpekande här göres om
saken.

När man vet, att det finns stora
planer på att skapa en bättre bo
stadsstandard inom kommunen,
hoppas man att de nuvarande svå-
ra förhållandena är av övergående
art, så att vi kan se framåt och för-
gäta det förgångna. Att vi för en
bättre bostad är villiga att betala •
mer, torde vi vara ense om. En
sådan borde vi få för rimliga kost
nader. En sådan socialpolitik eller
kanske planhushållning, en term
som ju direktör Albin Johansson i
K. F. och Nordens Karlsson i So
cialdemokraten tvista om, kan vi
samlas omkring.

H. Lindholm.

--o--

En sann vän är. en sådan, som i
medgångens dagar gör oss upp
märksamma på våra fel och i mot
gången hjälper oss efter all sin för
måga.
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FRAN
PASTORSÄMBETET.

Vigda:
den 1 jan. tjänstemannen Lars-Erik

Birath, Tirnmerrnansg. 40, Stock
holm och kontoristen Ingrid Ma
tilda Johansson, Nya kontoret;

den 1 jan. handelsbitr. Sven Joel
Daven, Kullen 3 och barnträdg.
förest. Elna Johanna Ingegärd
Wange, Ekedalsvägen 1;

den 20 febr. bilmek. Sven Erik Jo
han Lövgren, Ringvägen 153,
Stockholm och hemmadottern
Rut Karin Elisabet Johansson,
Tall åsen 29;

den 28 febr. porslinsarb. Johan Gun
nar Englund, Höjdgatan 7, och
porslinsarb. Ester Sofia Petters
son, Mariagatan 7.

Födda:
den 3 jan. Kerstin Birgitta, d. t. bu

tiksförest. Ewert Hjalmar Sandh
och h. h., Norra Lagnö;

den 8 jan. Benny Olov, s. t. glace
raren Volgan Öhgren och h. h.,
Tallåsen 5;.

den 26 jan. Stig Erik Ronny, s. t.
porslinsarb. Eivor Maria Hell
berg, Mariagatan 6;

den 27 jan. Kerstin Maria, d. t. iso
latorsarb. Erik Vilhelm Johans
son och h. h., Skeviksgatan 9;

den 3 febr. Gerd Helen, d. t. glas
mästaren Torsten Alvar Svens
son och h. h., Villagatan 12;

• den 12 febr. Sven Arne, s. t.
porslinsform. Sven Gustav Adolf
Pettersson och h. h., Höjden; ·

den 11 febr. Herrnan Conny, s. t.
snickaren Herrnan Martin Lönn
berg och h. h., Norra Lagnö.

Döda:
den 19 jan. f. d. hand!. Fredrik Hult

man, Ebbalund, f. den 3 dec.
1847. (I provnumret av Gustavs
bergaren finnes en artikel om 95-
åringen Hultman. Samhällets ål
dersman avled, då provnumret låg
under tryckning);

den 19 jan. skogsarb. Johan Valfrid
Nordström, Lugnet, f. den 7 okt.
1878;

den 20 jan. slamhusarb. Erik Hjal-
- mar Karlsson, Tallåsen 3, f. den

2 mars 1877;
den 26 jan. änkefru Matilda Ottilia

l'ÅHT PÖHENINGSLIJ!.
Gustavsbergaren kommer fram

deles att redogöras för de olika sam
hällsorganisationerna, deras arbets
uppgifter och verksamhet. Innan
man studerar de uppgifter organisa
tionerna har, kan det vara skäl att
beröra några för alla viktiga och ge
mensamma sidor. Varje organisation
är i högsta grad beroende av den en
skildes insats, hur denne ser sin or
ganisations uppgift, och hur stor
viljan är att medverka vid fullföljan
det av de_ olika uppgifterna. För att
medlemmarna gemensamt skall kun
na lösa en uppgift måste den disku
teras. Diskussion är nödvändig. Ty
värr är det stora flertalet medlem
mar inställda på att endast lyssna.
Det är varje medlems plikt gentemot
organisationen att i förväg bilda sig
en uppfattning om den fråga det
gäller, och därefter deltaga i diskus
sionen.

Det är felaktigt, om inte rent av
ett brott mot organisationen, att fö
ra diskussion i föreningssaker en
dast man och man emellan eller i
sällskap, där blott önskningar och
känsloskäl är bestämmande för upp
fattningen. Sättet att diskutera är
en gemensamhetsfråga. Kan då en
fråga diskuteras på olika sätt? frå
gar man sig. Ja. Diskussionens art
och resultat är helt beroende på
medlemmarnas vilja att verkligen
sätta sig in i ämnet och alla de fak
torer, som inverkar på dess lösning.
Intet positivt resultat kan vinnas,
förrän debattörerna har den rätta
viljan att få frågan utredd.

Många debattörer anser sig vara
radikala, då de med all kraft fram-

Andersson, f. Andersson, Ålder
domshemmet, f. 20 sept. 1862 ;'

den 30 jan. f. d. slamhusarb. Johan
nes Gottfrid Pettersson, Skeviks
gatan 1, f. 26 febr. 1871;

den 7 febr. apotekaren Gustaf Her
man Einar Olsson, Apoteket, f. 1
febr. 1885;

den 2 mars f. d. modellören Harnlet
Josef Lowndes, Grindstugatan 11,
f. 17 maj 1871. ·

J o h a n M o v i n g e r.
--0--

Rättelse. Den bild, som i provnumret
av Gustavsbergaren infördes på sid. 6
och angavs vara från 1840, är i stället,
enligt vad gamla gustavsbergare niedde
lat, från 1880-talet.

håller sin egen synpunkt utan att ta
hänsyn till andras skäl och bevisfö
ring. En sådan person är motsatsen
till radikal, ty uttrycket radikal be
tyder ju egentligen att gå till roten
med saker och ting. Det kan inte
den, som låser in sig i sin egen åsikt.
Alla har säkert märkt, hur svårt det
är att diskutera med personer, som
endast söker hävda sin egen stånd
punkt. Vid en diskussions början har
väl alla mer eller mindre orätt i nå
gon detalj. Därav följer också, att
man· blir tvungen att ta hänsyn till
alla skäl, som talar för och emot.
Gör alla debattörer detta, finns ock
så möjligheter att komma frågans
lösning närmare. Detta hänsynsta
gande till varandras synpunkter gör
också, att det blir trevligare att dis
kutera. Frågan löses helt säkert där
igenom lättare. För att få en klar
bild av ämnet, kräves det också att
ha vilja att tänka och att tänka rätt.
Många personer, även föreningsmän,
bryter mot detta rätta tänkande.

Gemensamheten är beroende även
av en annan sak, nämligen viljan till
samarbete. Lika litet som man får
låsa in sig i sin egen åsikt, lika litet
får man låsa in sig i sin organisa
tions ställningstagande i vissa frå
gor. Många samhällsfrågor kräver
ett intimt samarbete de olika orga
nisationerna emellan. Det gäller då
för alla att ta hänsyn till de olika
organisationerna och intresserikt
ningarna. Vid ventilerandet av en
dylik fråga måste synen och tanken
vidgas till att omfatta hela samhäl
let. Har man kommit så långt, finns
stora möjligheter till samarbete och
samförstånd. Då har också möjlig
heterna för lösandet av problemen
avsevärt förbättrats.

Föreningslivet är just nu svagt i
vårt samhälle. Det har sin grund i
många orsaker. För ungdomsorga
nisationerna uppstår svårigheter att
få intresserade medlemmar. Detta
beror på svårigheterna att kombine
ra nytta och nöje. Detta återigen har
sin grund i att en speciell organisa
tion finns, som inriktar sig helt på
de ungas nöjesbehov. Detta förhål
lande skall vid ett senare tillfälle
nä:rmare beröras. Är vi alla överens
om, att vi skall deltaga i arbetet, då
kan vi också vänta ett livligare för
eningsliv. Tag då del i uppgifterna
och sätt igång med arbetet inom or
ganisationerna.

Gustav Andersson.
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Ett faktum är, att maskinen har
förflackat det konstnärliga inom in
dustrien. Då jag som bekant arbe
tat inom den keramiska industrien i
mer än fyra decennier, vill jag i
största korthet göra ett uttalande för
att belysa mitt påstående.

Under hantverkstiden måste varje
utövare vara något av en konstnär.
Han måste se till, att vad han fram
bragte var lämpligt för sitt bruk.
Det ändamålsenliga och praktiska
blev här det avgörande. Utsmyck
ningen kom mer eller mindre i andra
hand. Var han konstnärligt begåvad
kunde ett föremål under hans hand
ofta få ett förskönat utseende. Men
var det t. ex. fråga om ett enkelt
lerkärl, fick detta väl en mindre
utsmyckning. Gällde det finare
porslinsföremål, hade den, som med
handen förde penseln eller stickeln,
ett fritt fält för sin fantasi och kun
de frammana något, som tjusade
ögat, särskilt om det framträdde i
en passande omgivning.

Så kom maskinen. Man kunde nu
för en ringa penning få fint porslin,
få något som liknade, vad den konst
förfarna handen med stor möda
förut frambragt. Man tillverkade
exempelvis serviser i alla möjliga
stilarter till hyggligt pris. Men de
passade föga i den nya omgivning-
en. Ofta gåvo de ett intryck av nå
gonting brackigt - av lånta fjädrar.
Man kunde ock få se motiv, hämta
de från gamla allmogeföremål - en
stil på modernt porslin, som stötte
det estetiska ögat. Hur kunde resul
tatet för övrigt bli annorlunda? Pro
ducenterna jäktades av skarp, ofta
illojal konkurrens ej blott sinsemel
lan utan även från utlandet. Gross
handlare och detaljister voro lika
obildade, vad smaken beträffar, som
de vilka inom produktionen bestäm
de modeller och mönster.

Ofta ledde modeller och mönster
sitt ursprung från den bekanta Leip
zigermässan, där order upptogos på
varor, som sedan översvämmade
marknaden med "grannlåter". Hur
reagerade då köparen, för vilken
detta var avsett? Jo, han godtog be
.gärligt det mesta. Han var ofta,
kanske ända till 90 % , ifråga om
smak lika stel, okunnig och o
bildad. Men mången kände. väl en
viss tillfredsställelse i att äga nå
got modernt.

Allt går dock endast till en tid.
Reaktionen lät ej heller här vänta
på sig. En del kulturpersonligheter
började höja sina röster mot deka
dansen. - Redan i mitten av 1890-
talet anställde de ledande porslins
fabrikerna i vårt land, Rörstrand o.
Gustavsberg, var sin framstående
konstnär - Alv Wallander vid den
förra och Gunnar Gunnarsson Wen
nerberg vid den senare fabriken.
Deras verksamhet, som varade till
1914, då båda avledo, var i icke
ringa grad fruktbringande. Wenner
berg verkade dessutom vid Kosta
glasbruk. Men deras strävanden
gällde huvudsakligen konstföremål
för de burgnare i samhället. Den då
liga smaken på det billigare - de
stora förbruksartiklarna - blev
dock fortfarande förhärskande.

Under hösten 1911 tog Sveri.ges
lndustriförbund initiativet till ett
möte mellan representanter från
producenterna och Slöjdföreningen,
som vid denna tid fått nya ledande
krafter. Det beslöts att överlämna
saken till Slöjdföreningen och ge
nom denna söka få till stånd ett
samarbete med producenterna.
Slöjdföreningen skaffade unga lämp
liga konstnärer till de fabricerande.
År 1917 visades på Liljevalchs
konsthall i Stockholm det första re
sultatet. Nu gick man fram efter
andra linjer. Prover på masspro
duktion visades här i praktiska, för
sitt ändamål lämpliga former med
därtill passande utsmyckning, så
dan som lämpade sig såväl för den
högre som för den lägre inkomst
tagaren. "Vackrare vardagsvara !"
blev slagordet. Det blev också en
storartad succe !

Isen var nu bruten, och allt efter
som erfarenhet vanns, fortsatte man
på den inslagna vägen. Den av
konstnärer övervakade produktio
nen växte undan för undan. Till slut
vågade man sig på större utställ
ningar, såsom i Göteborg 1923. På
den internationella konstutställ
ningen i Paris 1925 blev det en av
gjord seger. År 1927 anordnade
Slöjdföreningen en förnämlig expo
se på själva Metropolitan. Museum i
Newyork. Likaså i Stockholm 1930
och i London 1931. Den sistnämnda
blev särskilt lyckad. Den engelska
pressen såväl Times och den för
nämliga veckopressen som de enk
lare dagstidningarna gåvo de sven-

SJUTTIO AR.

Civiling. Axe! Samuel Wilhelm Odelberg

fyller den 16 april 70 år. Han blev
ingenjör vid Gustavsbergs porslins
fabrik 1895 och 1924 dess verkstäl
lande .direktör. Denna befattning
lämnade han 1937 i samband med
fabrikens försäljning till Kooperativa
Förbundet. Sedan 1908 har han of
ta representerat den svenska konst
industriens intressen i styrelser för
svenska och internationella utställ
ningar. Också vägfrågorna har han
ägnat intresse, bl. a. som ledamot
av Svenska vägföreningens styrelse
och arbetsutskott sedan 1923. In
genJor Odelberg är nu bosatt i
Djursholm.

ska strävandena för smakens höjan
de inom alla samhällsklasser ett
mycket gott betyg.

Ja, på den vägen har man fort
satt. Slöjdföreningen har ordnat den
ena utställningen efter den andra
såväl inom som utom landet. Nume
ra ledas våra förnämsta porslins-,
glas-, möbel- och andra husgeråds
producerande fabriker av goda
konstnärer. Jag vill som exempel
framhålla den utomordentligt vack
ra glasutställning, som Orrefors ny
ligen hade i Nationalmuseum.

Alltjämt arbetar Slöjdföreningen
genom en kraftig propaganda för
den .goda saken. Samarbetet med de
olika producenterna är mycket gott.
Men det är ett gigantiskt arbete att
höja allmänhetens smak, och det
kommer· väl att förbli så. Huvudsa
ken är, att man ej tröttnar.

År 1937 sålde vi vårt företag i
Gustavsberg till Kooperativa För
bundet, vilket starkt hävdar den go
da saken. Detta förbund har ju stör-
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re resurser och kan genom sin mäk
tiga försäljningsorganisation lätt nå
den stora allmänheten.

En världsutveckling är alltid som
striden mellan ljus och mörker, .mel
lan Muspelhem och Nifelhem, mel
lan St. Göran och draken. Det är
något liknande inom själva produk
tionen. Förläggare exempelvis fres
tas att publicera något sensationellt
för att ej säga rent av slipprigt, vil
ket begärligt slukas av folk med o
kultiverad och dålig smak. Sådant
förtjänar man pengar på. Det är un
gefär detsamma inom den produk
tion, som har med konst att skaffa.
Även där kan det ockras på den då
liga smaken. Därför är det ett stort
mål att samtidigt som levnadsstan
darden höjes inom alla klasser, få
den ledd i rätt riktning, så att våra
hem bli allt smakfullare, mer prak
tiska och därigenom allt trivsam
mare. Hemmet är den samhällsfak
tor, som mer än någon annan
gör en nation stor och stark och gi
ver livet värde.

Numera behöva vi sannerligen ej
gå över ån efter vatten. Eller utan
bild uttryckt - vi behöva ej längre
vända oss till utlandet för att få nå
got bra.

Heidenstarn yttrade på nittiotalet,
att en skylt med inskriptionen "det
utländska lumpmagasinet" borde
uppsättas på hamnpiren i Malmö för
att visa främlingen, vad som vänta
de honom i vårt land. Men nu ligger
det inte alls längre till på det sättet.

Med stolthet kunna vi nu i stället
visa utlandet även den här omnämn
da sidan av vår kultur, vilken jämte
andra yttringar av vår andliga od
ling utgör "vår andes stämma i värl-
d "en • A. S. W. Odelberg,

DE ENGELSKA ARBETARNA I GUSTAVSBERG
1838-1839.

Som bekant var det grosshandlare
J. H. öhman och kommerserådet
J. 0. Wennberg, som anlade Gus
tavsbergs porslinsfabrik. Någon vi
dare fart och reda i driften synes det
inte ha varit i början. Så dog öh
man i koleran 1834, och fabriken
kom i andra händer.

Snart lades fabrikationen om ef
ter engelskt mönster, och engelska
yrkesmän införskrevos i stor ut
sträckning. Genom dessa engelska
arbetare från Wedgwoods fabriker i
England höjdes väl avsev. den tek
niska kvaliteten på produktionen,
men deras förekomst i Gustavsberg
synes inte ha betytt någon höjning
av arbetarstamrnens moraliska kva
litet. Alldeles särskilt synas dessa
engelska arbetare ha varit hemfallna
åt ett omåttligt rusdrycksbruk. Tven
ne samtida vittnesbörd från helt
skilda håll tala i -detta avseende sitt
samstämmiga språk.

Från augusti 1830 till slutet av
april 1842 verkade i Stockholm den
engelske metodistpredikanten Geor
ge Scott. Om honom skrev nuvaran
de professorn i Uppsala, Gunnar
Westin, sin doktorsavhandling, som
utkom 1929. I denna ( George Scott
och hans verksamhet i Sverige, del I,
sid. 481 f.) berättar han efter Scotts
relativt utförliga dagböcker, att i
slutet av 1838 ett antal engelska ar
betare kommit till Gustavsberg.
Trots avståndet mellan Gustavsberg
och Stockholm, dåliga förbindelser
och andra hinder reste Scott ett par
gånger i månaden till Gustavsberg,

C)!)arJe kusmtJr

vel all ... 04 I
•J ~

6USTAVSBER6S
MJÖLKFÖRSÄLJNIN6S

FÖRENIN6

alltid har hennes bästa för ögonen.
Det är därför hon alltid köper sin mjölk och sitt bröd där.

där han höll engelska predikningar
för sina landsmän. I början kände
han sig uppmuntrad, då han varna
de dem för att förkasta Guds fräls
ning. Men efter någon tid fann han
det fruktlöst att resa dit ut och där
utöva någon evangelisk verksamhet.
Det föreföll honom vara som att kas
ta pärlor för svinen. Hans sista an
teckning om denna verksamhet är
från den 22 juli 1839.

Scotts kortfattade meddelanden
kompletteras förträffligt genom ett
citat från Värmdö sockenstämmo
protokoll för den 20 maj 1839. I
detta heter det nämligen:

"I avseende till krogarna inom
församlingen hade sockenmännen
nu intet vidare att tillägga till, vad
församlingen förut i sina till Ko
nungens Befallningshavande i länet
ingivna memorialen i ämnet andra
git, än en ytterligare önskan, att
krogrörelsen å åtminstone ett av de
så nära intill varandra och intill
Gustavsberg belägna ställena östra
Ekedal och Betsede måtte vara av
skaffat, helst liderligheten och våld
samheten genom de vid Gustavs
bergs porslinsfabrik anställda engel
ska arbetarna å båda dessa ställen
den senare tiden till en förfärande
grad tilltagit".

Detta är inte det enda socken
stämmoprotokollen ha att berätta
om krogrörelsen i Gustavsbergs
omedelbara närhet. Vi torde senare
få tillfälle att i Gustavsbergaren
återkomma till saken.

Oscar Lövgren.
--0--

TANKVART.
Det största av alla fel är att själv

inte vara medveten om ett enda.

Det är bättre att vara bättre, än
du synes vara, än att synas vara
bättre, än du verkligen är.

*
Vill du inte bliva bättre, så upp

hör du snart att vara god.,*
När en människa drar bort slöjan

över andras fel, tror hon sig där
med kunna kasta den över sina egna.

--0--

Välkommen
med bidrag i en eller annan form till

nästa nummer av Gustavsbergaren.
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Med GusfavsherfJRJ'e till H. M.
· i ÖsfeJ'sund.

En trupp - 13 man stark - av
reste den 19 februari till Östersund
för att försvara Porslinsfabrikens
ära i de kooperativa Riksmästerska
pen. Resan ·var tröttsam, och i Ös
tersund plaskade regnet, vilket vål
lade vallningsbekymmer. Men på
lördagen rådde åter sex graders ky
la. Efter besök å tävlingsexpeditio
nen och installering i Odenslunds
skoian, tågade hela truppen till
Mahlbergs matservering - ett
"mathak", vars förträlflighet söker
sin like. På förmiddagen provade vi
tävlingsbanan under tre timmar. Se
dan vilade vi oss ordentligt. På ef
termiddagen tittade vi på sta'n,
gjorde uppköp och intog middag på
vårt förnämliga matställe. Kl. 19,30
samlades alla RM-deltagarna i läro
verkets aula, där mästerskapen blås
tes in av Jämtlands fältjägare. Fil
men om Peterson-Berger följdes av
en om Gunder Hägg. Borgmästaren
talade om staden Östersund och
Torsten Tegner om Idrotten som
samhällsbyggare. Efter Griegs
Landkjending avslutades den stil
fulla öppningshögtidligheten med
vår nationalsång.

Kl. 5 på söndagsmorgonen väck
tes vi av Lindstedts "regnet står
som spön i backen". Till filuren
Lindstedts stora förnöjelse kunde vi
emellertid konstatera att ett härligt
vinterväder med 5 minusgrader råd
de. Så började förberedelserna för
skidloppets viktigaste detalj - vall
ningen - med åtföljande spioneri.
Gustavsbergstruppens mixturer var

man i allmänhet mycket nyfiken på.
På startplatsen undfägnades vi med
gröt och mjölk från f. d. gustavs
bergaren Fridolf Johanssons serve
ring. - Hornsignaler, flaggorna i
topp och upprop! - Först sattes
ungdomarna på spåret för RM och
sedan de övriga klasserna. Kl. 8,44
startade Greta Bergkvist och Siri
Larsson i sällskap med Norling
bland seniorerna. Barbro Olsson
och Margit Stolt nämndes som fa
voriter, båda kända SM-åkare. Men
Siri Larsson kom först i mål och
vann med 12 sekunders försprång.
Greta Bergkvist kom sedan in, trött
men glad. När så Karin Aberg och
Ester Björk åkte i mål, kände vi, att
det måste bli "hugget som stucket"
med Luma ifråga om damklassens
lagpris. Med förargliga 3 sek. blev
våra flickor slagna, men Siri Lars
sons förstaplacering lättade upp hu
möret.

Under tiden upplevde vi spännan
de minuter genom rapporterna från
banan. Lindstedt låg tvåa, Corwa
från Luma fyra och Norling sexa.
Olsen startade med härligt glid och
rände på de första 100 meterna från
sin startkamrat med 25 meter. Men
termometern visade nu 2 plusgra
der. Hans skidor saknade klister!
Svanberg och Wiberg låg sämre till,
när "gubbarna" sändes iväg. Boox
kämpade med Kämpe från Örebro
skofabrik, en kämpe i särklass. När
Axel Eriksson åkte iväg förkunnade
speakern: "Nu åker f. d. distrikts
mästaren i stavhopp - men den

Gustavsbergs segran
de lag: Fr. v. Greger
Aberg, Arvid Olsen
och Manfred Lindstedt.

Till ordförande i kommunalfullmäktige
har vid det första sammanträdet för året,
som hölls den 19 januari, valts landstings
man Gunnar Andersson och till v. ordf.
Vilh. Gezelius. På folkskolestyrelsens för
slag beslöt fullmäktige att ställa medel
till förfogande för ritningar och kostnads
beräkningar till uppförande av ett nytt
gymnastikhus.

Systugan fick ett anslag å 100 kr. för
sin verksamhet. A. B. F:s begäran om
ett extra anslag under 1943 till inköp av
böcker beviljades.

Vid sammanträdet den 15/2 1943 val
des H. Lindholm till ledamot av direktio
nen för polisdistriktförbundet Gustavs
berg-Ingarö.

Vid sammanträdet förelåg en ansökan
från Gustavsbergs daghem om bidrag ur
allmänna arvsfonden för inköp av inven
tarier till daghemmet. Denna ansökan re
mitteras från länsstyrelsen till fullmäktige
för yttrande. Kommunalfullmäktige beslöt
att på det livligaste tillstyrka daghemmets
ansökan.

Till ordförande i Polisdistriktsförbundet
för Gustavsberg och Ingarö har valts H.
Lindholm, Gustavsberg.

staven har han ingen nytta av i
dag". Aberg rusade i mål på fin tid.
Sedan kom Lindstedt, fotograferad
och avhurrad. Efter Wiberg kom
Olsen. Skulle han kunna slå Wall
gren från Arjeplog. Nej, det lycka
des inte. Och när så Or!ander från
Alta-Gevle gled in sade vi adjö till
mästartiteln. Men vi gläds desto
mer åt lagpriset, som för andra
gången kunde packas ned i trunken
och etter hemkomsten placeras i
Gustavsberg.

Efter tävlingen fick vi sällskap
med Albin Johansson, som bjöd oss
på kaffe, mjölk och smörgås samt
bil till DM-tävlingen i Slalom. Efter
en angenäm middag ägde prisutdel
ningen rum i Folkets park. Prissam
lingen, värderad till 6.000 kronor,
var förnämlig. Stämningen vai
hjärtlig. Särskilt trivsamt hade vi
gustavsbergare vid vårt bord i Al
bin Johanssons sällskap. Vem som
ville kunde av honom få en extra
pris ur hans tävlingspris - en snus
dosa med Ljunglövs . ettan. Stäm
ningen nådde sin kulmen bland oss
gustavsbergare, då vi fick fabrikens
telegram: "Ni ha hedrat er och Gus
tavsberg som vanligt".

Tidsprotokoll:
Seniorer.

I. E. Orlander, Alfa Gevle 1.30.32
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lfran ~agn".
Sex km. från Gustavsbergs samhälle

ligger Lagnö, som tillhör · Gustavsbergs
kommun. Tyvärr präglas det lilla samhäl
let f. n. av stagnation. Detta beror på
beskurna arbetsmöjligheter och dåliga
kommunikationer. Ungdomen har sökt sig
till platser med mera livaktighet och stör
re framtidsrnöjligheter.

Sommartid är det dock ganska livligt
i Lagnö. Kommunikationerna med båt
och buss är då goda. Bussen gör t. o. m.
flera turer dagligen. Men när hösten
kommer med kyla och mörker, försvinner
sommargästerna. Stärkta till kropp och
själ återvända de efter en härlig sommar
till den större komfort och omväxling,·
som staden och mera befolkade sarnhäl
len kan bjuda på.

Någon omväxling i form av nöjen och
dylikt kan vi - ett 50-tal personer -
som bli kvar på Lagnö, ej räkna med.
Busstrafiken inskränkes vintertid till en
dag i veckan, nämligen lördagarna. Att
samlas till ideellt föreningsliv är ej lätt.
Därtill är vi för få. Ej heller är det tänk
bart, att vi skulle kunna engagera oss i
ett sådant i Gustavsberg, då vägarna
från Lagnö vintertid oftast är oframkom
liga. Det har efter ett snöfall hänt, att det
gått ända till två dagar, innan vägarna
åter blivit farbara. Detta förhållande drab
bar hårdast den, som har sin utkomst i
Gustavsberg. Det kan t. o. m. betyda ef
tersatt arbetsförtjänst. Sådant har inträf
fat. Ej heller är det alltid lätt att få hit
de varor, som är nödvändiga för uppe
hället.

Då även vi här ute får betala vägskatt,
har vi rätt att fordra lika goda framkomst
möjligheter som andra samhällen. Vi
dare anser vi, att kravet på en buss i var
dera riktningen även på söndagarna inte
är obefogat. Den skulle säkert ej behöva
gå torn, då många, som bo i Lagnö och
efter vägen dit, skulle passa på tillfället
att få en välbehövlig omväxling. Stock
holmarna kunde få komma ut till sina

Saltstiinh. från Farstavih.en
har inte saknats denna vinter, då
kung Bores stormtrupper stått sig
slätt och hastigt drivits mot norr av
envetna och hårdhänta veteraner
från blidare väderstreck.

Utan större besvär ha våra båtar
dagligdags pressat sig genom Far
stabrohål med last till sta'n av sa
nitetsporslin i långa banor o. bygg
nadsmateriel i retur. Ty här byggs i
vårt samhälle, det är visst och sant,
men gustavsbergaren är ändå inte
nöjd. Han fröjdar sig vid ljudet av
hammare och murslev, och när må
larvissling höres i byggena, tror han
med hoppfull längtan, att den nya
lägenheten skall bli hans, men "här
va de tur!" skriker en annan, och
så börjar väntans tider igen.

Glad
blev jag härom dagen, när postyng
lingen oväntat uppenbarade sig
skrudad i mössa som en riktig brev
bärare. Det kom så · plötsligt och
oväntat. Tänk, om han en vacker
dag komme i uniform! Snälla Post
general'n, har ynglingen för liten
tjänstgöring för att vara berättigad
till uniformsståten, så låt honom
bära ut brev 2 gånger om dagen.
Det är brukligt i andra samhällen.

Leds~
måste man bli, när man hör, att ett
par ynglingar, som på sistone skämt
ut sig själva och vårt samhälle, sitta
på Åkerlyckan i en krets av beund
rare och skrodera vitt och brett om
sina bedrifter. Man trodde inte, att
klämmiga och intelligenta pojkar

villor. De kunde i samband därmed få
idka friluftsliv genom vandring i skog
och mark eller skidåkning i en härlig ter
räng.

Ewert Sandh.

skulle "falla i farstun" för slikt skrä
n!. Strama upp er, pojkar! Tyck
gärna synd om kamraterna, som rå
kat illa ut, men låt dem titta i spe
geln efter bifallsflin.

Aikerlyckan
har fått konkurrent. Till Skidfräm
jandets .Skevik vandra vi de mån
ljusa kvällarna par om par och kor
porationsvis för att njuta av stäm
ningen 'i de låga rummen med brasa
och· minnen från fornstora da'r.

Värdshus förbi
strömma nu hungriga middagsgäs
ter, men snart blir det annat av.
Folkrestauranten går mot sin full
bordan och sen farväl med alla små
matlokus.

Bleks-äng
låter vackert och ännu syns där spår
av en förgången fägring, men "säg
mig en fröjd" . . . Skall det skapas
en öken i hjärtat av vårt samhälle?
Stenkross ett stenkast från kyrkan
och som g-ranne till doktorsbosta
den ! Fy, på sej, vägstyrelsen! och
försök att hitta en plats åt "vals
verket" ute på landet.

Smidighet
behövs för att klara busstrafiken i
dessa dagar, men ibland undrar tra
fikanten om denna egenskap är i
bruk. När bussar proppas med stå
platspassagerare i Gustavsberg, men
sittplatser beredas i .omedelbart ef
terföljande bussar för trafikanter
med betydligt kortare resväg, är det
förklarligt, om dagliga resenärer iv
rigt längta efter litet omväxling åt
minstone.
"Samhällets tyranner",

som i höstas fingo vårt förtroende
vid valurnan, ha redan vid ett par

2. E. Wallgren, Arjeplogs khf 1.31.15
3. A. Olsen, Gustavsbergsf. 1.33.25
4. S. Byströrn, Konsum Örebro 1.33.55
5. M. Lindstedt, Gustavsbergsf. 1.34.06
6. E. Svahn, Näsvikens khf 1.36.17
7. G. Andersson, Alfa Gevle 1.37.01
8. G. Åberg, Gustavsbergsf. 1.37.09
9. G. Corwa, Luma 1.37.56

10. R. Harnmarlöw, Stjärneborg k. 1.38.01
15. S. Norling, Gustavsbergsf. 1.40.05
28. S . Svanberg, Gustavsbergsf. 1.44.44
49. B. Wiberg, Gustavsbergsf. 1.48.03

106 löpare i mål.

Lag.
1. Gustavsbergsfabriken, Jag I 4.44.40

2. Alfa Gevle, lag 1
3. Luma
4. Konsum Härnösand
5. Gustavsbergsfabriken, lag 2

18 Jag.

Damer.
1. ·siri Larsson, Gustavsbergsf.
2. Rut Andersson, Norrköping
3. Maud Wirstarn, Luma
4. Karin Norrell, Härjedalen
5. Barbro Olsson, Nynäshamns k
6. I. Israelsson, Bräcke k.
7. Margit Stolt, Hofors k.
8. Greta Bergkvist Gustavsb.-f.
9. Doris Nilsson, Attmars k.

4.49.28
5.05.04
5.12.16
5.12.52

48.56
49.08
49.30
49.56
49.59
50.16
50.22
50.58
51.07

10 Harriet Norberg, Lurna 51.10
29. Dagny Johansson, Luma 55.34
33. Karin Åberg, Gustavsb. f. 56.23
35. Ester Björk, Gustavsb. f. 56.50

60 löpare i mål.

Lag.
1. Luma ·
2. Gustavsbergsfabr.
3. Östersunds koop. hf.
4. Konsum Västerås
5. K. F. Stockholm

11 lag

2.36.14
2.36.17
2.48.08
2.48.55
2.53.19

John Pelle.
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Htun frulitun.
Biskop Manfred Björkqvists tal vid
återöppnandet av Gustavsbergs

kyir!ka den 20 dec, 1942.
"Stig upp på ett högt berg, Sion,

du glädjens budbårarinna; häv upp
din röst med kraft, häv upp den utan
fruktan, säg till Juda städer: Se, där
är eder Gud!" Jes. 40:9.

Varje tempel skall vara "som ett
tempel, varifrån glädjens budskap
ropas ut över ett land, över en trakt,
över en bygd. Icke kan en stad döl
jas, vilken ligger på ett berg, säger
Frälsaren i sin predikan från berget.
Ja, alla dessa vita kyrkor, som lyser
emot oss i det svenska landskapet,
skall vara Herrens härolder till vårt
folk, skall förkunna den stora gläd
jen, som vi alla hungrar efter i våra
hjärtan.

Herrens härolder skall tala med
kraft och med frimodighet. Det ges
tider, då motståndet mot det kristna
budskapet hårdnar, då avkristningen
år för år vinner ny mark, då allt ar
bete synes lönlöst. Då smyger sig
lätt en förlamande fruktan och hopp
löshet över Guds församling. Det är,
som vore fienden större. De tala -så
myndigt med tidens röst, de tala med
stor säkerhet och segervisshet. Då
är det inte lätt att värja sig för miss
tröstan och fruktan. Kanske man då
håller sig på defensiven, får uppleva
ett återtåg, då den ena positionen ef
ter den andra måste uppgivas.

Fruktan är trons fiende, därför
säger också kyrkans Herre: Frukta
icke! Fruktan förtar segerkraften.
Så ljuder nu i dag i denna försköna
de helgedom: Häv upp din röst utan

tillfällen drabbat samman. Den ny
valde ordföranden, som dragit uni
formsrocken på, skötte klubban med
fart och kläm, jungfrutal höllos, di
verse reformförslag stöttes och blöt
tes och enigheten var stor, ity att
oppositionen vilade på hanen.
Barberaren

hissas och hyllas för att han till sist
undsluppit gäst- och främlingska
pet. Hade vi nu bara skomakarverk
stad, skräddarverkstad, herr- och
damkonfektion, pappershandel, re
parationsverkstad . . . Apropå, när
kommer örne med posthuset.
Tack,

i alla fall, för att vi numera slippa
stå i kö och be i luckan om en post
anvisningsblankett. Vi rör oss ändå
framåt. K r ö ni k ö r e n.

fruktan! I Guds tempel skall frimo
dighet bo. Även i nedgångens tid
skall lovsången ljuda, ty för tron är
nedgången aldrig det sista. Håller
vi oss nära Kristus, behöver vi aldrig
misströsta. Mitt i nederlagen, ja, i
motgången skall vi sjunga lovsånger
och segerpsalmer, och klentrogna
skall prisa hans makt. Då skall själ
va nederlagen bli till välsignelse.

Men ofta är det så, att det inte är
fråga om motstånd eller fiendskap.
Kanske känna vi oss endast omslut
na på alla sidor med en mur av lik
giltighet. Det är, som om människor
na inte frågade efter, vad som för
kunnades i kyrkorna, eller som om
det inte anginge dem. Vårt liv rinner
förbi i en ström av vardagar. Då är
stundom frestelsen nära, att vi själva
dragas in i sömn och försoffning.
Även vår kristendom blir grå och
maktlös, stelnad i fromma vanor och
tomma gudstjänstbruk. Psalmsången
söver, då den skulle väcka. Det lyser
inte längre som en levande och eg
gande hemlighet, värmen har frusit
inne, de heliga orden mist sältan.

Nu ljuder Gudsordet denna dag:
Häv upp din röst! Det vill säga: var
icke försagd, drag dig icke undan,
gå ut bland människorna och nödga
dem. Gå rakt på denna tidens mak
ter! Det finns en dold hunger bakom
likgiltighetens mask, en dold längtan.
Tiden är trött på att leva utan Gud.
Fångenskapens tid är förbi. Herren
kommer med väldighet. Ja, så bjuder
oss kyrkans Herre att ropa ut denna
sanning nu i sitt förskönade tempel
denna adventsöndag. Ty också här
finns väntande människor, sorgsna
människor, som behöver tröst, tviv
lande sökare, som behöver möta san
ningens konung, oroliga, som måste
få hjälp att hitta hem, hårda och
självgoda, som behöver krossas. Men
det finns också här kalla människor,
som behöver värmas och tinas upp
av Jesu Kristi kärlek. Vi behöver alla
på nytt möta Gud.
Vi bereder oss att fira jul. Jag vet,

RAD I 0
Aga, Philips, Luxor, Telejunken
m. fl. märken. Gamla i byte.
Radiorör, Pick-up m. m. Repa-

rationer billigt.

Gör mig besök eller ring

AUG. ERIKSSON
Mariagatan 4 Telefon 197

Jag hade en vän, en god kamrat -
han gick bort, när det led mot vår.
Och tyst blev hans säng och tyst hans

prat -
han dog vid trettio år.

Vi träffades ofta. När kvällen blev lång,
gick jag upp på hans trevna rum.
Han låg i en filt på sin gamla schäslong
med lampan bländad och skum.

Han bar på den sjukdom, som långsamt
förtär -

vart år blev han mera blek.
Väl i femton år fiok han ligga så där,
men ändå hans hopp ej svek.

Han sade: "I dag är jag bättre igen,
och snart får jag nog gå opp,
Ett arbete får jag väl alltid se'n,
när jag blivit stark i min kropp".

Han talte om flickor, och blicken blev het.
"Också mig kan väl nå'n vilja ha.
Jag vill ha hustru och barn och det,
som alla andra få ha".

När vintern gått och en solig tid
sin vårdoft från ängarna bar,
gick han bort, min vän, till vila i frid,
ty hans levnad då fulländad var.

När prästen läste sitt sista ord
över hänsovne vännens stoft,
stod himmelen blå över prunkande jord,
som var uppfylld av livets doft.

Wala.

att många finnas här, som ivrigt vän
tat, att denna kyrka då skulle stå
färdig och invigd. Jag förstår dem.
Jag unnar er alla att få möta Gud i
hans tempel.

Han kommer med väldighet. Kom
mer med väldighet? Det ser inte så
ut, då vi står vid krubban. Det ser
inte så väldigt ut, det ser snarare
ganska toftigt och fattigt ut. I Kris
tus bevisar Gud dock sin stora makt
i dödens och mörkrets värld.

Min vän, Gud kommer icke på vå
ra vägar. Hans tankar är icke våra
- lyckligtvis. Men då vi möter ho
nom på de vägar, som han själv
gjort farbara, då skall vi få erfara,
att han ger oss av sin väldiga makt,
även om han döljer sig i ett töcken.
Vi möter honom i kyrkan, i Ordet och
sakramenten. Genom oss, på oss vill
han bevisa sin makt. Må hans makt
bli uppenbar i detta tempel. Må nå
dens medel här så förvaltas, att män
niskor gå ut bland ortsborna som
förnyade människor med den stora
glädjen lysande i sina hjärtan. Amen.
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VAHDAGSKUNST- VÄHLDSKONST.
Stil eller stilus är från början

namnet på ett skrivredskap men har
sedan kommit att användas om
handstilen och om konststilarna. Det
är kanske inte så stor skillnad mel
lan dessa användningar av ordet
som man i förstone tycker. Liksom
man ur handstilen kan läsa ut en
hel del 'Om människans karaktär, så
ge konststilarna uttryck för olika
kulturers och epokers egenart. Det
gäller bara att tyda dem. Allting,
som frambringas måste få en viss
stil, även om tillverkaren inte tänker
på det. I de stora konstverken fram
träda ofta en epoks Iormsträvanden
förtätade och förfinade. Men samma
strävanden kunna ge sig till känna
i de enklaste vardagsföremål.

R. Broby-Johansen

Vardagskonst
- världskonst

Översatt från danskan och
bearbetad av fil. lie.

Rune Norberg.

"Det är faktiskt en riktig väckelse
skrift, en propaganda för konsten
att se i ordets både bokstavliga och
figurliga betydelse."

Saga Norlen i Afton-Bladet.

"En märklig bok ur mer än en syn
punkt. Den torde i förhållande till
innehåll och utstyrsel vara den pris
billigaste bok som utkommit i Sverige
sedan dyrtiden tog sin början,"

Stig Ah/gren i Afton Tidningen.

5: 75, inh. 7: 75

Det är detta den danska författa
ren med svenskt påbrå R. Broby-]o
hansen utgår ifrån i sin stilhistoria
"Vardagskonst - världskonst".
Han uttrycker det vackert i en bild:
"Man behöver inte nå ända till him
len för att plocka dess stjärnor.
Daggdroppen speglar dem". Och
sannerligen har han inte fått många
daggdroppar att spegla stora sam
manhang! Han tecknar formgiv
ningens historia ända från de egyp
tiska och babyloniska. kulturernas
blomstringstider, den grekiska och
romerska antiken, den nordiska och
keltiska forntiden över medeltids
gotik, renässans, barock, rokoko
och fram till våra dagars funktio
nalism och strömlinjeformer. Han
låter oss upptäcka, att de där gamla
kulturerna inte alls äro riktigt döda.
Arvet från dem lever ännu vidare i
vår kultur.

Hur kommer det sig att tekannan
är låg och bred, medan kaffekannan
(i den. fina servisen) är hög och
smal? Det har vi kanske aldrig fun
derat på, men Broby-johansens för
klaring är intressant: tekannans
form fick vi från Kina tillsammans
med teet, men med kaffet från de
exotiska länderna följde ingen spe
ciell kanna och därför måste vi ut
forma en sådan själva. Den blev då
hög och smal, eftersom det uppåt
strävande särskilt tilltalar de väst
europeiska folken, såsom man kan
se i deras mest utpräglade stil, den
gotiska, vilken fått sina ståtligaste·
uttryck i de gamla katedralerna,
t. ex. Kölnerdomen men även präg
lat en så relativt modern skapelse
som Eiffeltornet.

Broby-Johansen kan gö,ra sin
skildring så levande, därför att han
ägnat åratal åt att studera de sam
manhang, han beskriver. Han har
rest omkring i världen och själv sett
på sakerna, och han har ständigt
haft pennan och skissblocket till
hands. Till varje avdelning ger han
också en karta med små schema
tiska teckningar av olika typiskt for
made saker, såsom möbler, husge
råd, toalettartiklar, kläder · m. m.
Men utom dessa illustreras boken
även med fotografier av olika konst
verk, interiörer m. m. och en hel
mängd färgbilder. Där kan man nju
ta av den rödbruna lystern och de
schwungfulla linjerna hos bisonoxen
på istidsmålningen i Altarniragrot-

- tan, en praktfullt grönskimrande

0/ebruarioår 1943.
I.

Dag i februari
väckt ur vintrig morgongryning.
Vårvarm S10l
drivit Bores kappa bort.

Leende
vi smög i djupa skogens famn.
Hänförda
vi drucko sol och liv på bergets kam.

Oändligt blå
himlen över oss sin kupa välvde.
I vind från väst
de torra fjolårslöven skälvde.

Slöja uti violett
svepte milt om nakna grenar,
mjukt och lätt
vattnet porlade kring stock och stenar.

Il.
Min själ
av vintern svulten,
blev mätt av rusig sav.
Säg, varför
ville hjärtat snyfta dock,
fast sådan ljuvli~et du gav?

0, värld av skog och sol,
varför är ej mänskors värld
så skön som du?
Dag i februari
varför gav din ljuvhet
smärtsam lycka?

A l i c e P e tt e r s s o n.

rumsinteriör från Gripsholm eller
den intensivt lysande, brett pålagda
färgen i en Van Gogh-tavla.

Boken har översatts från danskan
och bearbetats .med hänsyn till
svenska förhållanden av fil. lie. Ru
ne Norberg. Denna bearbetning
sträcker' sig även till bildmaterialet,
så att en svensk skall känna igen
föremål och byggnader i sin egen
omgivning, vilket. är så viktigt för
den omedelbara anknytning till
verkligheten, som boken vill ge. Ar
betet har blivit en stor framgång i
Danmark. Man kan nog vänta sig,
att den svenska upplagan skall röna
minst lika stor uppskattning, ,då' vi
länge saknat en sådan populär och
översiktlig framställning. Dessutom
framträder den i en av Anders Bil
low signerad mycket vårdad utstyr
sel till ett förbluffande lågt pris,
nämligen kr. 5: 75 för häftat och
7: 75 för inbundet exemplar. "Var
dagskonst - världskonst" har ut
givits på KF: s bokförlag.

0. Db g.
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tn tJår~aCJ. . Hidl'R!f till l'iil'DldÖ och
Novell av BERTIL PETERSSON. Gustavsberg-s sJiolJtistol'iR.

Rullgardinens rassel tystnar. Jag
kastar en hastig blick ut i marsmor
gonens dagning. Därute skönjer jag
de allt mer försvinnande snödrivor
nas grådaskiga färgton. Ett stilla
vårregn faller.

När jag stiger ut på trappan för
att gå till en ny dags arbete i fabri
ken, har regnet slutat. Små rännilar
söker sig slingrande utmed vägens
kanter ner mot ån. Klafs, klafs låter
människornas steg mot vägbanan,
när gummisulor med en sugning
lämnar marken för att strax place
ras på ett annat ställe.

Hur olika är inte människorna i
den tidiga morgonen. Se, hur var och
en blottar sin karaktär och sitt in
nersta jag! Där kommer en yngling
med händerna djupt nedstuckna i
byxfickorna, slappa anletsdrag, lu
tande hållning och släpande gång.
En typisk melankoliker. Strax efter
kommer en annan yngling. Hans
steg är fasta och bestämda, håll
ningen rak, och den fasta blicken
och de energiska ansiktsdragen ut
trycker en påtaglig viljestyrka. Det
är den personifierade viljemänni
skan. Hos en del spårar man de per
sonliga bekymren. Hos andra spårar
man drömmen om idealens seger
och hos andra åter den rena resig
nationen. Människorna har ännu inte
hunnit pålägga den standardmask,
som i vanliga fall döljer deras inre
för allmänt beskådande, och som
gör dem så lika varandra.

Solens första strålar silar just
fram mellan ett par moln, när fa
briksgrinden sluter sig bakom mig.
Det är som ville den ge en liten häls
ning som påminnelse om att den
finns, trots att man inte får se den
under vistelsen i "grottekvarnen".
Längtan ut igen känns stark. Sinnet

Gustavsbergs Bageri
K. W. Johansson

Tårtor på beställning

Kaffebröd, småbröd

Tel. 25

FOREDRAG av överlärare Vilh. Gezelius
i Gustavsbergs kyrka den 18 juni 1942
med anledning av · folkskolans 100-årsminne.

varje socken bör finnas minst
en, helst fast skola med vederbörli
gen godkänd lärare. Kyrkoherden är
ordförande i skolstyrelsen. Lärarlö
nen för år utgår med 53 riksdaler
16 sk. b:o samt 8 tunnor säd jämte
bostad och bränsle.

Det var huvudinnehållet i Kungl.
Maj: ts nådiga stadga av den 18
juni 1842 angående Folkundervis
ningen r Riket, anledningen till vår
jubileumshögtid i dag i denna för
samling.

Beslutet om denna stadga var
frukten av grundliga utredningar
och länge närda förhoppningar, och
tiden var mogen. I Danmark hade
man fattat liknande beslut 1814 och
i Norge 1827.

På många håll i vårt land innebar
beslutet ett erkännande från statens
sida av redan införd praxis. Så var
förhållandet i dessa trakter och lik
väl orsakade stadgan långa och
spännande överläggningar på soc
kenstämmorna.

hårdnar till för tvånget att vara. in
stängd, nu när kung Bores järngrepp
släppt sitt tag och naturen går mot
en ny vår. Ut och njut! - pockar
naturmänniskan inom mig. Gå till
ditt arbete, gör din insats i samhälls
och produktionslivet ! - viskar
pliktmänniskan.

Kampen för brödbiten ger seger
åt pliktmänniskan. Snällt och be
skedligt lemmas jag in i kön vid
stämpelklockan, utför mitt åtta och
en halv timmar långa arbete och
återvänder efter uträttat värv till den
ungkarlslya, som får ersätta hem
met.

Dagsmejan har gjort drivorna
mindre, samtidigt som rännilarna
har blivit större. När jag återigen
andas in den friska luften ute i na
turen, känner jag doften av vår or
dentligt. Solen lyser nu från en moln
fri himmel och kastar sitt rödgula
skimmer över nejden, innan den för
svinner bakom en skogklädd kulle i
väster.

Innan jag närmare redogör för de

beslut som fattades, vill jag försöka
teckna en bakgrund; uppfostrings
problemens innebörd och behand
ling i denna bygdr längre tillbaka. -

Den som av ålder hade ansvar
för folkets uppfostran, var naturligt
vis prästen. Vill man veta litet
om den allmänna bildningsnivån och
det sedliga tillståndet, så är det
prästens vittnesbörd, som torde va
ra mest tillförlitligt.

När prosten eller biskopen _ kom
till en församling för att visitera,
d. v. s. för att granska, klandra och
ge råd, då blev det också bland
mycket annat fråga om hur det var
ställt med folkets kunskaper och
sedliga leverne. Den viktigaste de
len av förhöret gick så till, åtmin
stone för ett par hundra år sedan,
att barnen i åldern 9-15 år, som
under gudstjänsten fingo stå i koret,
förhördes av en prästman, medan
tvenne andra förhörde nere i kyr
kan, en på mans- och en på kvinno
sidan. Sedan hemförlovades kvinnor
och barn, varefter männen fingo
träda fram i koret och besvara frå
gor tillsammans med sin kyrkoher
de. Det var stundom ganska när
gångna frågor, såsom när -socken
borna här 1641 skulle ge besked
om, huruvida några avgudadyrkare
funnos i församlingen. Kyrkoherden
svarade, att många vidskepliga
människor. funnos, som syssla med
dagväljande och annat. D. v. s. att
vissa sysslor ovillkorligen måste
förrättas på särskilda dagar. Då för
samlingsborna tillfrågades, om de
ville avstå från detta, svarade de
därtill föga.

Det berättades också om en kvin-
. na, som nyligen profeterat om djä
vulens tillkommelse, och som där
med förfört många. För buks avgu
deri förmanades. i detta samman
hang, d. · v. s. det var inte lämpligt
att komma till kyrkan överfull med
mat och öl och brännvin.

Visitator, som var ingen mindre
än ärkebiskopen Paulinus Gothus,
hade rest igenom hela Roslagen och
var nu 1641 kommen till Värmdö.
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Han hade gjort många iakttagelser
under sina resor och jämfört förhål
landen på olika orter. Vad han i
Värmdö särskilt fäst sig vid, var
icke smickrande för kyrkomenighe
ten. "Uti denna församling", säger
han, "voro folket mycket skamliga
att löpa ut". Något liknande hade
han inte sett på andra orter. Pastor
genmälte, att det är Värmdö för
samlings gamla sedvana.

Till sist blev det tat om kyrko
herdens inkomst, och sockenborna
fingo välbehövliga förmaningar, ty
somliga hade aldrig givit pastor så
mycket som en strömming.

Belysande för hur man sökte kom
ma till rätta: med upptostringspro
blemet är, att ingen dräng eller pi
ga fick ta ut lysning till äktenskap,
förrän de kunde katekesen. "Hur
ska du kunna undervisa dina barn
och tjänare, om du inte själv lärt
dig de kristna huvudstyckena",
hette det?

- Ärkebiskopen fick säkert det in-
trycket här, att befolkningen tog sa
ken på allvar, "ty", berättar han,
"då det frågades, om det är av nö
den, att man lärer katekesen, svara
des ja, och i detsamma svimmade
en hustru, vilken leddes ut ur för
samlingen".

Vid tiden för Karl XII: s tåg mot
Ryssland 1708 berättar dåvarande
herden i Värmdö, att församlings
borna mäkta sparsamt infinna sig
till både predikningar och katekes
förhör. De skylla på de långa: av
stånden och svåra vägarna. Visita
tor förmanar och varnar: "Katekes
läran måste fliteligen drivas, oaktat
att få nu för tiden komma.tillstädes",

.A Sockenborna bry sig inte heller
"W om att komma till stämmor och ut

lysta sammankomster. Det är tydlig
kristid. De försumliga måste be
straffas med böter.

Kungen ligger borta i Turkiet,e, och svårigheterna här hemma ökas.
Vid tiden för kalabaliken i Bender
låter det så här i Värmdö: Befolk
ningen framhärdar i fylleri och över
flödigt tobaksrökande uti kyrkorna,
vid sammanringningen är det skval
ler, stim under gudstjänsten av
självrådiga gäster och drängar och
begivenhet på svordom och bann
skap, Här hjälpa tydligen inte för
maningar. Åtskilliga måste sättas i
stocken utanför kyrkdörren en eller
flera söndagar.

År 1730 beslutar församlingen, att
klockaren skall få 5 kollekter årli

. gen· till hjälp och understöd i sina
ringa villkor och detsamma skall
gälla organisten.

KYRKLIGT.
Den 20 jan. hade Gustavsbergs kyrko

fullmäktige sitt första sammanträde. Här
vid valdes fjärdingsmannen 0. Söderberg
till ordf., modellören A. Björkman till v.
ordf. och undertecknad till sekr. I sitt
hälsningsanförande framhöll ordf., att
kyrkofullmäktige är den sist tillkomna av
de kommunala institutionerna och uttala
de en förhoppning om att den genom en
dräkt ocli samförstånd skulle lända både
kyrka och församling till gagn.

Vid fullmäktiges andra sammanträde
den 9 mars togs ställning till den av
konstnären A. Forseth utarbetade och i
kyrkan utställda skissen till altartavla i
kyrkan. Kompositionen som sådan god
kändes, men kristusbilden måste ha ett
annat och manligare utseende, innan tav
lan kan godkännas. För att vidare under
handla med konstnären tillsattes en tre
mannakornmitte, bestående av v. ,pastorn
T. Wanngård, kyrkvärden C. Pettersson
och undertecknad.

Anders Steen fick i uppdrag att monte
ra kyrkans urbelysning.

Undertecknad överlämnade samtidigt
tvenne stora och vackra gåvor till kyrkan:
från Kyrkliga Arbetskretsen en kortnatta
för 600 kr. utförd i röllakan och kompo
nerad av fröken Sofia Widen, Licium och
från Idrottsföreningen ett vandringspris,
en silverskål, att användas som dopskål.

Sådana .gåvor vittna om enskildas och
korporationers omtanke om vår vackra
kyrka. Tack!

Vid Kyrkliga - Arbetskretsens årsmöte
omvaldes fröken Lilly Fredblad till kassa
förvaltare, fru Gerda Olsson och fröken
Anna. Säiströrn till revisorer för ·1943_ Be
slöts att sända en gåva på 150 kr. till
Svenska kyrkans sjömansvård.

Den 27 mars anordnar kretsen sin årli
ga försäljning. Stöd den genom gåvor och
inköp. Varje gustavsbergare känner till,
att kretsen årligen har en stor och om
tyckt "de gamlas dag". Hjälp oss att
sprida glädje.

Joh. Movinger.

Fem år senare kommer en liten
notis om Gustavsberg. Då valdes till
klockare efter avlidne Lillrnan, snic
karen Anders Lundström från Gus
tavsberg, men redan efter ett år 1736
blev f. d. gårdsfogden på öster
Alvsala Peter Holm vald till klocka
re. efter Lundström, som tagit av
sked och "ej haft lust att bliva vid
det ämbetet".

Forts. i nästa n: r.
--o--

ANNONSERA
I GUSTAVSBERGAREN

Till alla 6ustavsbergare!
En vädjan från nykterhets

nämnden.
De senaste händelserna ha givit

Nykterhetsnämnden anledning att
rikta följande vädjan:

till alla motboleslenehavare,
att icke låna ut sin motbok, att icke
sälja sprit eller vin till ungdom. Så
dant är både olagligt och straffbart;

till alla föräldrar och målsmän,
att icke bjuda barn eller ungdom
över huvud taget på alkoholhaltiga
drycker. Du skall icke låta de unga
få alkoholvanor. Var i stället de
unga ett gott föredöme genom att
avstå från varje bruk av dessa dryc
ker. Tillse, att de unga ansluta sig
till någon förening, som kan hjälpa
till · att motverka dåliga levnadsva
nor;

till alla ungdomar,
att icke begagna sprit, vin eller pils
ner, att icke deltaga i ett neddra
gande nöjesliv. Lev värdigt, så att
du blir till heder för dig själv, dina
föräldrar och ditt samhälle.

Vänd Eder med förtroende till
Nykterhetsnärnnden, som lämnar råd
och upplysningar i alla kommunens
nykterhetsfrågor och hithörande
förhållanden.

För Nykterhetsnämnden
Gustavsberg

Elis Sander.
Ordförande.

--o--

Regler för affischering.

En livlig affischering förekommer på de
olika anslagstavlorna i vårt samhälle. Inte
alltid tar man nödig hänsyn till andra.
Följande regler böra alla kunna ena sig
om:

1. Behandla andras affischer på samma
sätt, som du vill, att dina egna skola be
handlas.

2. Sätt aldrig dina affischer helt eller
delvis över andras,

3. Tag bort den gamla affischen,
innan du sätter upp en ny.

4. Bidrag till att hålla anslagstavlan
snygg och fri från gamla affischer,
som blott hindra allmänheten att upp
märksamma de nya och därmed, vad des
sa kungöra.

Gustavsbergaren vill här till slut tacka
för de affischtavlor, som uppsatts vid kyr
kan och södra iabrikspcrten, och hoppas
på god fortsättning ifråga om anslagstav
lornas _ förbättring i vårt samhälle.
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Spar för freden
■ Köp förnuftigt

■ Spar en del av Er inkomst för kommande
behov

■ Efter krigets slut bli varuvägarna friare och
Ni får mera för Era slantar

■ Då Ni spar gagnar Ni Er själv och landet

- GUSTAVSBERGS KONSUM
OCH

PORSLINSFABRIKENS INTRESSEKONTOR
förmedla reverser å 50 kr., som löpa med 3,5 % ränta,

Revers förvärvas genom köp av sparmärken å 1 kr.,
som inklistras i· en sparkarta.

FRISERSALON6EN
GUSTAVSBERG

GRINSTUGATAN 5
(invid kyrkan)

Nya, moderna lokaler.

Särskild Herr- och Damavdelning.

fl.nn()nsera i
{[).uslavsLer9aren!

ALBERT L. CARLSON
GUSTAVSBERG

Herr- och Damartiklar
Kläder och Skodon

S y be h ö r m. m.

TEL. 68

FÖR DIN TALAN
- {ör Du A T:s?
D et är för Din skull -

för att hävda de de

mokratiska intressena -

som Aftontidningen kom

mit till. I en tid, då en del

av den till synes svenska
pressen dag för dag arbetar för främmande, osvenska in

tressen, har AT genom sin klart svenska linje blivit ett

värn för svensk demokrati och kultur. Denna linje präglar

hela AT:s innehåll av rappt nyhetsmaterial, orädda politiska

ledare, sakliga politiska översikter, gedigna kulturartiklar,

förströelse och sport.

Låt AT bli - Din tidning under 1943.,
men påverka också Dina bekanta och
arbetskamrater att läsa den. Sök
kontakt med vårt huvudombu.d i
Gustavsberg, Sven Johansson, Grind
stuggatan 4, eller något av arbets
platsombuden på bruket, så ordna de
Din prenumeration,

Pris 25 öre. Umeå 1943 - Larsson & C:os Tryckeri
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UTGIVEN AV, __
D1\KUSSIONSCIRKEL
F'ORUM
I GUSTAVSBERG.,

_/llaJ-nunirel
av Gustavsbergaren visar på sin
första sida en vacker vårbild. Som
en kontrast till denna lilla idyll från
vår egen bygd står dikten Krigsvår.
Är inte detta karakteristiskt för vå
ren 1943? Vi leva i fred och vårlig
ro, under det att världen omkring

-& oss härjas av krigets brand. Samii-
•· digt som vi fyllas av tacksamhet för

den fred vi äga ännu våren 1943, ta
vi även denna vår livligt del i värl
dens ve och vånda.

Vi ha alltfort möjligheter att ägna
oss åt ett inre uppbyggnadsarbete.
Där få vi intet försumma - varken
andligt eller materiellt.

Detta nummer sysslar ganska
mycket med egnahemsfrågan. Up
penbarligen är den för vårt samhäl
les vidkommande inte lätt att lösa.
Här liksom på alla andra områden
skall dock energiskt arbete, god vil
ja och samförstånd leda till ett gott
resultat. Det skulle vara en vacker
syn att se egnahem vid egnahem re
sa sig i Gustavsberg.

Också sådana angelägenheter som
yrkesutbildning och lönefiirhållan
den äro föremål för behandling i
detta tredje nummer av vår tidning.

Samtidigt vill artikeln Maskinen
och människan fästa uppmärksam
heten på, att i en tid, då människan
ofta får arbeta som en maskin, hon
dock må vara på sin vakt, så att hon
inte förlorar det, som är utmärkande
för henne och gör henne till något
annat än en maskin.

Flera av tidningens läsare ha ut
tryckt en önskan att få prenumerera
på den för återstoden av året. Detta
kan nu ske. Genom att inbetala en
krona får man tidningens maj-num
mer och de tre nummer, som beräk
nas utkomma under sista halvåret.
Nästa nummer av Gustavsbergaren
utkommer i augusti.

R e d a k t i o n e 11.

H H I G S J1 ÅH.
Du milda vår, som sjunger livets sånger,
som smyckar jorden och bereder den för

skörd,
vi hälsa dig som förut många gånger,
då själen varit av din kraft berörd.

Men råder ej en vintrig köld i världen,
när än en vår förgäves väntar fred?
Få barnen ännu ej beså de gärden,
där landets män nu döda myllas ned?

Kom, varma vind, kom, vår, med livets
makter,

driv bort den kalla tidens våld och ve,
låt livets ande nå till dödens trakter
med sin förvandling och förnyelse.

Låt idog fred i världen gro och spira
med vårlig välfärd före höstlig skörd.
Vi längta att en fredens vårtid fira
och bedja att vår fredsbön snart blir hörd.

Giv icke upp, du vår, som ler och lyser,
om du får möta dagen, disigt lång.
Om du ännu i kalla nätter fryser,
träd modigt fram och sjung din segersäng. Oscar Lövgren.

V AH BILD
F H A. N M Ö I. N Yl K,

GUSTA VSBHHli, Hl43.



2 GUSTAVSBERGAREN MAJ 1943

Eget JreJQ - ett önsh.emål.
Egnahemsbildanctet är otvivelaktigt ägnat att kraftigt

bidraga till ett samhälles bestånd och utveckling.
Känslan för hemmet· stärker samhörigheten med sam
hället. I och med förvärvandet av ett eget hem knytes
ett band, som icke allenast har betydelse för den gene
ration, som bildar hemmet. Det återverkar även på
kommande släkten. Man kan förvänta, att den ungdom,
som fostras i ett sådant hem, mer än annan ungdom blir
täst vid hemorten. Vid uppnådd mognare ålder strävar
den hellre efter att förvärva sitt uppehälle där och ger
sig inte så hastigt ut till andra orter för att där söka sin
utkomst.

I ett samhälle som vårt med övervägande industri
arbetare, vilka ha starkt begränsade inkomster, är eg
nahemsfrågan mer svårlöst än exempelvis i städerna,
där bildandet av eget hem har andra förutsättningar.
Genom anskaffandet av mark och byggande av en stu
ga kommer man ifrån de höga hyrespriser, som en dräg
lig bostad i staden betingar. Amorteringar och räntor
på lån, om sådant behöver tagas, drar icke större årlig
kostnad än priset för hyresbostaden. Även om frågan
har en övervägande känslobetonad karaktär, har den
dock så stor betydelse också för vårt samhälle, att den
måste lösas så snart som möjligt. Trivseln och viljan
att uträtta något positivt ökar med känslan att ha något
eget att arbeta för.

Undei· senare år har industrierna på ett flertal plat
ser i landet varit sina arbetare välvilligt behjälpliga vid
ordnandet av egnahem. l flera fall har företagen till stor
del övertagit kommunernas skyldigheter gent emot
staten. Ägaren till industrin i vårt samhälle är ju också
ägare av den större delen av marken inom kommunen,
varför stora möjligheter finns att lämna hjälp i form av
fri tomtupplåtelse. Detta har också skett. Ett förslag
har överlämnats till de kommunala myndigheterna om
hjälp beträffande mark. Även ekonomisk hjälp till de
gemensamma exploateringskostnaderna samt till de för
beredande arbetena ingår i förslaget.

Å annan plats i denna tidning publiceras detta bola
gets erbjudande. En kalkyl beträffande kostnader läm
nas också. Då kostnaderna ser ut att bli för höga för de
flesta inkomsttagarna inom kommunen, måste ytterli
gare hjälp ges i någon form. Vi överväga bolagets er
bjudande och vad som ytterligare kan göras för att
minska den enskildes kostnader vid eventuellt egna
hemsbyggande.
Utöver de direkta kostnaderna för framdragande av

'vatten och avlopp samt anläggande av vägar m. m. till
kommer 500 kronor i anslutningsavgift för vatten- och

avloppsledningarna. Då det ju här är fråga om radhus,
blir tomterna mindre än om det gällde friliggande eg
nahem. Vi anser därför, att ingen anslutningsavgift bör
komma i fråga. Det gäller ju egnahem åt personer, som
äro anställda vid bolaget eller i övrigt inom kommunen,
därför borde förmånen av fri anslutning till vatten- och
avloppsnätet vara möjlig att erhålla.
För den vid fabriken anställde uppstår vidare frågan,

hur den nu utgående hyresförmånen skall kompenseras,
när han har eget hus att bo i. För att kostnaden vid bil
dandet av eget hem icke skall bli alltför stor, borde hy
resförmån utgå i form av kontanter - en bestämd sum
ma pr år till egnahemsbyggaren. Företaget skulle sä
kerligen också ha fördel av att dessutom lämna särskilt
bidrag åt den anställde, som bildar eget hem. Det skulle
visa ett verkligt intresse för egnahemsfrågan och bidra
ga till att binda unga människor vid företaget.

Det ekonomiska bistånd, som barnrika familjer ytter
ligare behöver, bör det närmast vara kommunens sak
att lämna försåvitt statens bidrag inte visar sig tillräck-
ligt. Inte minst för de barnrika familjerna är emellertid -
egnahemsfrågan av synnerlig vikt.
Stat, kommun och industri måste för egnahemsfrå

gans lösning lämna all tänkbar hjälp till de mindre be
medlade i samhället. Ett gott samarbete mellan dessa
institutioner och den enskilde kommer att leda till gott
resultat. Kommunen och fabriken har så många gemen- e
samma intressen och så många frågor för gemensam
lösning, att det vore motiverat om en person gemen
samt anställdes för arbetet med dessa frågor, bl. a.
egnahemsfrågan.
Denna fråga har nu varit aktuell i flera år. Såväl an

ställda inom fabriken som övriga inom kommunen an
ställda har länge väntat på dess lösning. Vi har här på
talat några åtgärder som vi tror skulle underlätta frå
gans lösning. Det är angeläget att egnahemsfrågan
upptages på fullt allvar och att den under 1943 får sin
lösning på ett för alla tillfredsställande sätt.

Gustav Andersson.

--0--

SA N N I N G S PI LA R.
Fruktan utan hopp föder trälsinne. Hopp utan fruk

tan föder lättsinne.
*

En sysslolös dag uttröttar människan lika väl som
en sömnlös natt. * •

J~Vad vill du med ditt liv? önskar du måhända njuta
så mycket som möjligt av det, eller vill du så mycket
som möjligt bruka det.

Det rätta är rätt i alla tider, oavsett om det upphöjes
på tronen eller trampas i stoftet.

Det är farligt att bli så demokratisk, att man tror en
sak vara rätt, bara därför att det finns ett majoritetsbe
slut på den.

*
Hatet gör blixtanfall. Kärleken och sanningen arbeta

uthålligt, lugnt och stilla. Därför övervinnes hatet av
kärleken och sanningen.
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Gustavsherqsholaqet
och e11n11hemsfr111111n.

Den av kommunalnämnden utsed
da utredningskornmitten angående
egnahemsfrågan bekantgör härne
dan innehållet i Gustavsbergsbola
gets gåvobrev, vilket legat till
grund för undersökningarna.

Beträffande radhus- och egnahems-
bebyggelse i Gustavsberg.

För att skapa möjligheter för eg
nahemsbebyggelse i Gustavsberg få
vi härmed till dem som under tidi
gare förhandlingar representerat
kommunen och bolagets anställda
framlägga följande två förslag:
Bolaget förutsätter, att bebyggel

sen sker efter två former: radhus,
varom redogöres under punkt A, och
fristående egnahem, varom villko
ren nämnas under punkt B.
A. Bolaget upplåter till en därför

bildad sammanslutning utan ersätt
ning mark om 2,5 a 3 hektar att be
byggas med radhus i enlighet med
av Arkitektkontoret upprättat för
slag.
Tomterna inom området skola fö

reträdesvis ställas till förfogande för
hos bolaget anställda, men skall
kommunen äga att förvärva ett
mindre antal tomter, som företrädes
vis skola användas för upplåtelse
till hos bolaget eller kommunen an
ställda med barnrika familjer, even
tuellt till barnrika familjer inom
kommunen. Kommunen skall ingå
som medlem i sammanslutningen.
Sammanslutningen skall själv

svara för allt arbete, som samman
hänger med bebyggelsens genomfö
rande och bestånd såsom ansökan
om styckningsplans fastställande,
anskaffande av lån, byggnadernas
uppförande och överlåtande, sköt
seln av för fastighetsägarna gemen
samma anläggningar m. m. Bolaget
ställer utan ersättning uppgjorda
ritningar till sammanslutningens för
fogande.
Sammanslutningen skall äga rätt

att verkställa anknytning till bola
gets vatten-, och avloppsledningar
till ett pris av 500 kronor per tomt.
Till sammanslutningen överläm

nar bolaget ett engångsanslag av
10.000 kronor.
B. Gustavsbergsbolaget upplåter

för egnahemsbebyggelse ett område
om c: a 30 hektar öster om Skeviks-

vägen i enlighet med preliminär
skiss. Upplåtelsen skall tillgå så, att
bolaget till en därför bildad sam
manslutning utan ersättning över
lämnar c: a 27 hektar av området
samt till kommunen likaledes utan
ersättning överlämnar c: a 3 hektar.
Sammanslutningen och kommu

nen få därefter i sin tur - sedan
bvzznadsplan fastställts för områ
det- - överlåta tomter för egna
hemsbebyggelse till bolagets och
kommunens anställda.

Bolaget har redan påbörjat mät
ningar av stornkarta för byggnads
plan, och detta arbete torde vara
avslutat om c: a två månader. Un
der förutsättning att ingenting sär
skilt inträffar, borde en fullständig
byggnadsplan kunna föreligga vid
årsskiftet l 942/1943.

Bolaget förbehåller sig icke rätt
att självt utarbeta ifrågavarande
byggnadsplan utan är villigt att
omedelbart överlåta detta arbete till
sammanslutningen och kommunen,
därest dessa så önska. I så fall stäl
ler Gustavsbergsbolaget till sam
manslutningens resp. kommunens
förfogande de mätningar av områ
det, som hittills gjorts. Om sam
manslutningen resp. kommunen
övertager arbetet med byggnadspla
nen, utfäster sig Gustavsbergsbola
get att bidraga till kostnaderna här
för med l 0.000 kronor.
Då vatten- och avloppsledningar

inom här ifrågavarande område icke
kunna anknytas till redan befintliga
ledningar, förbinder sig bolaget att
bidraga till kostnaderna för anord
nandet av dessa ledningar med ett
belopp av 100.000 kronor.

Utöver ordnandet med byggnads
plan skola sammanslutningen och
kommunen själva svara för allt ar
bete, som sammanhänger med be
byggelsens genomförande i enlig
het med vad ovan under A sagts.

Bolaget förbehåller sig rätt att i
överlåtelsehandlingen till samman
slutningen in taga bestämmelser,
som utarbetats i samförstånd med
Gustavsbergs kommun, beträffande
planlösningar och ritningar, upplå
telser av bostäder m. m. samt be
stämmelser, som säkra det överlåt
na områdets användning för egna
hemsbebyggelse åt Gustavsbergs-

bolagets och kommunens anställda,
eventuellt barnrika familjer inom
kommunen och vilka bestämmelser
skola fastställas i servitutsinteck
ning. I den mån dessa bestämmel
ser intagas i byggnadsbestämmel
ser i kommande byggnadsplan, sko
la de bortfalla ur servitutet.
Förutsättningen för denna Gus

tavsbergsbolagets utfästelse är:
a t t en egnahemsförening för om

rådet omedelbart bildas;
a t t kommunen ingår som med

lem i denna egnahemsförening;
a t t egnahemsföreningen omedel

bart efter bildandet tager aktiv del
i arbetet på tillskapandet av det till
tänkta egnahemsområdet;

o c h a t t egnahemsföreningen
garanterar, att bostäder genom för
eningens arbete skapas för minst 50
familjer.
Bolaget har intet att invända mot

att för markens utnyttjande tvenne
föreningar bildas, en omfattande
förslaget under punkt A och en om
fattande punkt B.
Begränsas bebyggelsen till c: a 50

bostäder, förutsättes dock, att en
dast ett av områdena utnyttjas, A
eller B.

Området under punkt A är belä
get väster om Skeviksgatan, bakom
husen 1, 3 och 5, i anslutning till
Höjdhagsornrådet, för äldre gus
tavsbergare mer känt som "grind
stuplan".

Området under punkt B är belä
get öster om Skeviksvägen omkring
torpen Lugnet, Nyhem och Skogs
hem.

Kommitterade:

Gustav Andersson. Gunnar Andersson.
Harald Lindholrn,

FRISERSALON6EN
GUSTAVSBERG

GRINDSTUGATAN 5
(invid kyrkan)

Nya, moderna lokaler.

Särskild Herr- och Damavdelning.
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Kostnader för egnahem. Vdr idrottsplats~
Att uppföra ett egnahem medför

rätt stora tillfälliga kostnader för
den byggande. Begreppet egnahem
får ju icke tolkas så, att det omedel
bart blir eget utan kostnad. Men
kostnaden minskar år från år, i och
med inbetalningar på de lånade be
loppen, för att till slut helt upphöra.
Då lånen slutamorteras, .torde man
få räkna med en högre underhålls
kostnad än under den tid amorte
ring å lånen pågår. I allmänhet
måste det förutsättas, att egnahems
bildaren kan göra någon egen insats
för fastighetsförvärvet. Till någon
del kan i de flesta fall dock egna
hemsbildarens egen insats bestå i
eget arbete för fastighetens iord
ningställande.
Det kan förtjäna framhållas, att

den omständigheten, att staten stäl
ler kredit till förfogande för egna
hemsbildning, inte får leda till den
tanken, att det skulle vara mindre
noga med att betala amorteringar
och räntor för sådan kredit än att
fullgöra sina betalningsförpliktelser
mot andra kreditgivare. Låntagaren
måste ha klart för sig, att alla betal
ningsförpliktelser skall fullgöras i
rätt tid. Härmed är inte sagt, att så
dana förhållanden inte kan inträffa,
som helt enkelt omöjliggör betal
ning i rätt tid.

Som framgår av Gustavsbergs
bolagets gåvobrev är det två alter
nativ att välja på. Dels radhus, dels
friliggande egnahem. Att ett frilig
gande hus med ett större tomtområ
de ä( både trevligare och trivsam
mare är naturligt. Den utrednings
komrnitte; som nu arbetar med frå
gans lösning, har trots detta före
dragit att förorda byggandet av rad
hus. Detta beror därpå, att såväl
exploateringskostnader inom och
utom området som byggnadskostna
der blir högre för friliggande egna
hem, vilket medför högre kostnader
för den enskilde. Men detta elimi
nerar ju inte alternativet om frilig
gande egnahem. Sådana torde dock
vara lämpligare att bygga under
mer normala tider.
Då alla infordrade kostnadsbe

räkningar ifråga om radhus ännu
icke inkommit, kan här icke anges
några exakta uppgifter. Jag vill en
dast nämna några siffror för att ge
någorlunda klar bild av kostnader
na. Tomten som är c: a 250 m2

drar ju i detta fall ingen som helst
kostnad. Men för att erhålla ett hög-

re lån medtages en kostnad av 500
kronor. Lånet beräknas ju på an
skaffningskostnaden. Jag utgår ifrån,
att den verkliga byggnadskostnaden
är 18.000 kronor. Exploaterings
kostnaden inom området 2.000 kr.
och anslutning för vatten- och av
lopp 500 kronor. Den verkliga kost
naden blir då 20.500 kronor. Till
sammans med den fingerade tomt
kostnaden blir beloppet 21.000 kr.
Jag utgår vidare ifrån, att 50 % av
anskaffningskostnaden, eller 10.500
kronor, kan erhållas som ett 30-
årigt bottenlån med 3,5 % ränta.
Upp till 85 % av anskaffningskost
naden, eller 7.350 kronor, kan som
ett 20-årigt tertierlån med 3,5 %
ränta erhållas genom Statens bygg
nadslånebyrå, 10 % därav, eller 735
kronor, blir då, en räntefri stående
del. De 10 första åren är annuiteten
på detta lån 6 % och mellan 10-20
år 8,6 % . De sammanlagda lånade
beloppen blir då 17.850 kronor. I
detta fall skulle då den egna insat- _
sen bli c: a 2.650 kronor.
De årliga kostnaderna kommer då

under de första 10 åren att från nå
got över 1.100 kronor sjunka till nå
got under 1.000 kronor. De näst
kommande 10 åren blir det ungefär
detsamma eller obetydligt högre
beroende på att annuiteten dessa år
är 8,6 % . Därefter skulle endast en
del av bottenlånet kvarstå. Mellan
20 och 30 år sjunker då kostnaden
från c: a 480 kronor till c: a 360 kr.
Utöver dessa kostnader kommer na
turligtvis utgifter för skatter, bränsle
och underhåll.
Jag har i mina högst approxima

tiva beräkningar utgått ifrån en fullt
modern byggnad innehållande två
rum och kök. För familjer med minst
3 barn fordras en större typ. För
dessa familjer är också lånemöjlig
heterna annorlunda.

Kommitten är fortfarande i arbete
för att få fram så låga byggnads
kostnader som möjligt. Dessutom
arbetas för erhållande av de fördel
aktigaste lånen samt så stor hjälp
som möjligt från alla de håll, var
ifrån man kan vänta sådan.

Gustav Andersson.

ANNONSERA I

GUSTAVSBERGAREN

Frågan om en idrottsplats har särskilt
nu på våren åter trängt i förgrunden.
Idrotten är ju av en sådan art, att man
tycker den skulle kunna utövas utan sär
skild uppbyggd plats. Det fordras dock
en samlingsplats för alla, som önska utöva
idrott av något slag. Vårt samhälle lika
väl som hela vårt land behöver andligt
och fysiskt starka personer. En sund
idrott hjälper till att dana sådana perso
ner. För skolans och ungdomsorganisa
tionernas medlemmar behövs en särskilt
angiven plats att leka på. Även kropps
arbetaren behöver på fritiden härda de
muskler, som under det många gånger
ensidiga arbetet icke utnyttjas.
Det var ett stort framsteg, då 1932 den

nuvarande fotbollsplanen överläts åt
idrottsföreningen. Det visade sig också i
praktiken. 1932 och de därpå närmast
följande åren är nog de mest framgångs
rika i idrottsföreningens fotbollshistoria.
Detta smittade tydligen ifrån sig, då fri-
1uftslivet överhuvud taget just dessa år
utnyttjades mer än någonsin tidigare. Men
det är ett långt steg från fotbollsplan till
idrottsplats.
Ar 1941 insåg de kommunala myndig

heterna likaväl som fabrikens ledning nyt
tan av, att en idrottsplats 'kom till. 'Då an
slogs från vardera hållet 7,500 kronor för
iordningställandet av en idrottsplats. Det
utsågs också en kornrnitte med represen
tanter från kommunen, fabriken och
idrottsföreningen. Dess uppgift var att
planlägga arbetet för ordnandet av en
idrottsplats. Denna kornmitte har arbetat
sakta men kanske säkert, ty arbetet på
förbättrandet av den nuvarande fotbolls
planen tycks nu komma igång på allvar.
Något passande område för en helt ny
idrottsplats är dock svårt att uppbringa.
Den summa, som anslagits, räcker inte

på långt när för att helt iordningställa
den nuvarande fotbollsplanen. Arbetet
måste därför utföras etappvis. För att
statsmedelsbidrag skall kunna erhållas
fordras också en frivillig arbetsinsats av
de intresserade. Kommitten riktar därför
en vädjan till alla intresserade att förbin
da sig till ett visst antal arbetstimmar.
En sådan förbindelse skulle betyda dub
bel hjälp. Dels skulle flera arbeten bli ut
förda och dels skulle mer pengar kunna
tillföras kommitten. När sådant frivilligt
arbete utförts kunde sedan kanske möj
ligheter finnas att få fortsätta arbetet mot
betalning.
Låt oss därför alla hjälpas åt att få till

stånd en idrottsplats! Samhällets invåna
re behöver en sådan!

Gustav Andersson.
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GUSTAVSBERGS
KLUBB.

Vilket år Klubben i Gustavsberg
bildades, kan ej med säkerhet fast
ställas. Under de första verksam
hetsåren fördes troligen varken pro
tokoll eller kassabok. Men i kassa
boken för 1862 finns en anteckning
från åren 1860 och 1861 angående
biblioteket. Med stöd av denna upp
gift anses därför 1860 vara begyn
nelseåret. Från åren 1862-77 finns
några korta protokoll. Men från åren
1877-89 finns inga sådana hand
lingar kvar. Då hade Klubben sin
"mörka tid".

Initiativtagare till Klubben var
bruksägare Sam. Oodenius, vilken
även upplät lokaler i det vid denna
tid nybyggda värdshuset. Detta bar
f. ö. då namnet Gustavsbergs klubb
hus. Föreningens syfte uttrycktes
så: "till medlemmarnas och sam
hällets· nöje och trevnad". Det är
samma program, som Klubben än i
dag vill förverkliga.
Medlemsantalet växte stadigt. År

1867 hade Klubben 120 medlemmar
(80 män och 40 kvinnor).
Efter förmåga främjades kultur

arbetet i samhället. Ett litet biblio
tek fanns. Men bokintresset tycks
inte ha varit särdeles stort. Däremot
stod tidningsläsandet högt i kurs.
Klubben tillhandahöll ej mindre än
fem tidningar: Dagens Nyheter, Fä
derneslandet, Söndagsnisse, Arbe
taren och Familjevännen.
Sista lördagen i varje månad an

ordnades dans mellan 7-11 på
kvällen. Då trådde en brokig skara
dansen. Efter slutat dagsverk var
det inte tid att först gå hem för att
"gå-bort-kläda" sig. Från arbetet
gick man direkt som man var. Hem
stickade tröjor och storstövlar min
skade inte trevnaden. Blev det för
tungt att dansa i stövlar, sparkade
man av sig dessa och fortsatte i
strumplästen. Men man fick ändå
inte uppföra sig hur som helst. "Om
någon visar sig full eller ej iakttager
ett hyfsat uppträdande, åligger det
ordningsmannen att omedelbart ho
nom ur salen leda". - Baler bruka
de anordnas ett par gånger årligen.
År 1876 flyttade Klubben sina

sammanträden och sitt tidningslä
sande till en av madam T. i Grind
stugatan hyrd sal. Men nu blev
klubbarbetet kotteribetonat. Detta
betydde stagnation.
Teaterföreställningar omhuldades

Gustavsbergs klubblokal.

mycket. Dessa föreställningar blev
åtminstone under vissa tider sam
hällets mest omtyckta och uppskat
tade nöjen. Under 1864 gavs 20 fö
reställningar. År 1866 inköptes atti
raljer för 1300 Rd. Ordförande,
disp. R. Kusel, undrade då, om så
dana dyra tillställningar voro lämp
liga i fortsättningen, då klubbens
nettobehållning år 1864 endast blev
158 Rd. och 67 öre.
Under 70-talet tycks det övervä

gande intresset ha varit schackspel.
Teaterintresset hade sjunkit dithän,
att teatertillhörigheterna gick under
klubban år 1873. I febr. 1871 hölls
den första turneringen i schackspel,
ordnad av verkmästare 0. Barkow.
Löjtnant Odelberg hade skänkt 10
Rd. som första pris.

Klubben hade dock ingen glans
tid i övrigt. Men brukspatron W.
Odelberg sökte hjälpa upp verksam
heten igen. Han upplät därför den
nuvarande klubbparken och lät där
uppföra ett verkligt klubbhus, som
invigdes i dec. 1889. Detta innebar
ett stort uppsving för verksamheten
med nya arbetsformer o. goda upp
slag.

H. Bergschiöld.

Då som nu anordnades konserter,
soareer, friluftsteater, basarer o.s.v.
Biblioteket blev iordningställt.
Brukspatron W. Odelberg bidrog
frikostigt till dess verksamhet. Slut
ligen uppgick boksamlingen till om
kring 1,000 volymer.
Den 4 april 1910 övertog hovjäg

mästare Victor Odelberg ordföran
deklubban. Därmed inleddes en
verklig glanstid för Klubben. Man
utvidgade lokalerna och fick en god
scen. Samhället hade ock goda för
mågor, som beredvilligt arbetade
för att få igång goda teaterföreställ
ningar igen. I Josef Ekbergs kloka
regi framfördes ock under en rad av
år goda pjäser för en talrik och
tacksam publik. Minnen från denna
tid torde snart komma att inflyta i
Gustavsbergaren.

Redan 1913 fick Klubben ett en
kelt filmmaskineri, vilket givetvis
sedan fått lämna rum för en moder
nare apparatur.

Klubbens önskan är alltjämt att
kunna bereda goda och underhållan
de program åt samhällets medlem
mar.
Nuvarande ordf. är H. Berg

schiöld, sekr. B. Hellberg och kas
sör 0. Oehlin.

Gustav Gehlin.

Gustavsbergs Hernbygdsgille

VÅRFEST
å Klubben, Sönd. 23 maj

Folkdansuppvisn, Lekar. Gammal dans

PRENUMERERA PÅ
GUSTAVSBERGAREN
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Arhefslönen och företu11ef.
Hur inverkar arbetslönens storlek

på företagets bärkraft? Kunna låga
löner förbättra ett företags ekono
miska stabilitet? Dylika frågor
tränga sig osökt fram. Jag kommer
därför i det följande att taga upp
dessa frågeställningar till närmare
diskussion.
Från rent teoretisk synpunkt tor

de det vara ganska klart, att låga
arbetslöner medför ökad vinst för
ett företag, under förutsättning att
respektive arbetare äro i besittning
av den yrkesskicklighet, som är en
absolut förutsättning för ett fullgott
arbete. Men hur förhåller det sig då
i verkligheten?

De flesta nyanställda arbetare,
som komma till Gustavsberg, be
trakta sin vistelse här som en liten
anhalt för vidare marsch åt annat
håll.
Det har i regel visat sig, att arbe

tare, som besuttit ett visst mått av
intelligens ha stannat endast en kort
tid för att sedan ge sig iväg till
andra arbetsområden. En grund
förutsättning för att en arbetare
skall stanna på sin arbetsplats torde
vara den, att där beredes sådana ut
vecklingsmöjligheter, att en arbets
anställning på längre sikt möjliggö
res.

Om man ser tillbaka på de senas
te tre årens folkvandring här i Gus
tavsberg, kommer man till ganska
beklämmande resultat. Vi ta t. ex.
sanitetsgjuteriet på nya fabriken.
Man har på sakkunnigt håll beräk
nat, att det tar minst 4 år att bli en
utlärd sanitetsgodsgjutare. Av de
arbetare, som började sin anställ
ning på sanitetsgjuteriet för tre och
ett halvt år sedan, finns det i dag
endast ett fåtal kvar. De allra flesta
ha lämnat sin anställning och gett
sig iväg till mera lönande arbeten,
där förutsättningar finnas för bättre
utvecklingsmöjligheter.
Vad har nu detta betytt för före

tagets ekonomiska ställning? Ge
nom denna folkvandring har företa
get förlorat sin kvalificerade arbets
kraft. Samhället kan under sådana
förhållanden lätt bli en uppsam
lingsplats för mer eller mindre miss
lyckade individer. Ett företag, som
har att uppehålla sin drift med ny
börjare, blir ekonomiskt lidande.
Produkternas kvalite blir sämre,
och företagets konkurrenskraft för
svagas därmed.
· Om vi som exempel åter ta en ar
betare på sanitetsgjuteriet. Lågt

räknat torde det kosta företaget cir
ka 500 kr. att lära upp en fullgod
sanitetsgjutare. Denne . arbetare
stannar några månader, kanske ett
år och söker sedan annat arbete.
Detta betyder ju, att företaget, bild
likt talat, har kastat bort dessa
pengar till ingen nytta.
Följden härav blir, att arbetspri

set per tillverkad enhet är betydligt
högre än det pris, söm betalas till
vederbörande arbetare. En klosett,
som nu betalas med ·e~ krona per
tillverkat styck, får företaget i verk
ligheten betala med det dubbla be
loppet, i flera fall kanske ännu hög
re.
Om nu företaget redan från bör

jan satte ett pris, på låt oss säga
1 : 25 kr. för varje tillverkad klosett,
skulle detta med säkerhet betyda,
att varje nyanställd arbetare ansåg
sig kunna komma upp till en sådan
förtjänst, att möjligheter till bosätt
ning kunde beredas. Lusten att sö
ka sig till andra platser skulle då
elimineras eller åtminstone betydligt
inskränkas.

Av det sagda torde med önskvärd
tydlighet framgå, att de låga löner
na betyda ökade utgifter för före
taget, medan högre löner i flera fall
skulle betyda ökad vinst för veder
börande företag. Vad som gäller för
sanitetsgjuteriet har givetvis sin till
lämpning även på övriga avdel
ningar.
En annan faktor, som även har

stort inflytande, då det gäller före
tagets ekonomiska bärkraft, är den
m än g d arbete som varje arbeta
re förmår att prestera. Det finns till
fällen, då en timpenning på 84 öre
är alldeles för hög, men det finns
även tillfällen, då en timpenning på
1: 40 kr. är alldeles för låg. Allt är
ju beroende på vad respektive ar
betare presterar.

Men nu uppstår lätt den frågan:
Vilka metoder bör man använda för
att få upp arbetstempot så högt som
möjligt? Var ligger gränsen för
den mänskliga prestationsförmå
gan? Den senare frågan vill jag gi
vetvis icke besvara, då det icke
finns något svar, som kan accepte
ras av någondera parten. I stället
vill jag ge företagsledningen några
tips i dess strävan att uppnå så högt
produktionsresultat som möjligt.
Här i Gustavsberg har man tydli
gen från företagets sida gått in för
den principen, att de provisoriska
ackorden äro de bästa medlen för

att höja arbetstempot. Åtminstone
bibringas man lätt den uppfattning
en, då man studerar statistiken över
fasta och provisoriska ackord.
Av 1,080 satta ackord funnos fö

regående år endast tre, som voro
fastställda. Detta förhållande tarvar
icke några kommentarer. Det säger
tillräckligt om de förhållanden, som
varit rådande under de senaste åren.
Det ger även sin förklaring till de
intermezzon som förekommit, och
som ställt Gustavsberg i en ganska
ofördelaktig dager vid sidan av öv
riga företag inom K. F.

Hur verkar nu de provisoriska
ackorden ifråga om arbetsintensite-
ten, trivseln och arbetsglädjen över
huvud taget? För det första skapa
de provisoriska ackorden en allmän
olustkänsla. Vetskapen av att när
som helst få sitt ackord uppsagt,
därest man kan pressa upp arbets
takten till en nivå, som ger en skap-
lig förtjänst, verkar knappast sti
mulerande på vederbörande arbeta- llfr
re. Med skaplig förtjänst menas i •')
detta fall en timpenning som ger
1,30 a 1,40 och upp till 1,50 kr. pr
timme.
Detta betyder givetvis att arbets

takten hålles på ett stadium, där.
timpenningen icke får överskrida ett
visst belopp. Skulle arbetaren pres
sa sig till det yttersta och därvid nå
en högre timförtjänst, är genast
tidsstudiemannen framme och tar
nya tidsstudier. Det är rädslan för
detta som ibland kan betyda, att
produktionen hålles nere på en nivå,
som är lägre än som skulle vara fal
let, därest fasta ackord tillämpades.
De provisoriska ackorden utgöra I

därför ett hinder för ökad produk- .,
tion. Arbetarna finna icke den triv- rr
se! och trygghet, som är en absolut ··
förutsättning för ett gott och givan-
de arbetsresultat. Känslan av att
icke kunna göra förtjänst utöver en
viss given nivå skapar en olust
känsla, som söker sig uttryck på "-!·
många olika sätt och medför en
misstämning, som är till skada för
såväl företaget som för samhället i
dess helhet.
Ett allmänt önskemål från fackligt

håll är därför: Sätt fasta ackord.
öppna fördämningarna till den hög
re produktionen och de högre lö
nerna. Detta är till gagn för såväl
företaget som arbetarna. Det bety
der ökad trygghet för de anställda,
medför ökad stabilitet i produk
tionsförhållandena och leder till en
god och fruktbärande samhälls
utveckling.

Axel öhlund.



I

MAJ 1943 GUSTAVSBERGAREN 7

Y rkesutbildningen
Behov och möjligheter.

Av rektor Arthur Klum, Nacka.

För någon tid sedan hade jag ett
samtal med en av de ledande indu
strimärinen i Sverige angående yr
kesutbildningen i vårt land. Perso
nen ifråga har under många år så
som företagsledare vistats i utlan
det bl. a. i Danmark, Tyskland,
England och Amerika.
Han fällde därvid det yttrandet,

att Sverige i förhållande till likställ
da länder hade den ojämförligt säm
sta yrkesutbildningen. På min frå
ga, hur det då kunde vara möjligt,
att vårt land kan intaga en så pass
förnämlig plats inom världsindustri
en,. svarade han, att detta helt vore
att tillskriva att svensken - liksom
skandinaverna i allmänhet - vore
utomordentligt väl kvalificerade sär
skilt för yrkes- och industriarbete.
"Den svenske företagsledaren, in
genjören och arbetaren är av abso
lut toppklass. Men o m vi hade en
verkligt förstklassig yrkesutbildning,
vore vi oslagbara på världsmarkna
den", slutade min sagesman.
Den citerade svenske företagsle

darens yttrande torde tyvärr icke
kunna motsägas. Det svenska yr
kesskoleväsendet har ännu icke nått
annat än en ytterst blygsam början.
Tills vidare inskränker den sig till
att ett fåtal av våra största företag
själva igångsatt yrkesskolor av oli
ka slag. 'Därjämte ha ett antal större
städer organiserat kommunala yr
kesskolor och slutligen finnas några
av landstingen upprättade yrkesan
stalter, tyvärr ännu ingen i Stock
holms län. Men de elever, som
nämnda utbildningsansfalter kunna
emottaga, utgöra endast en bråkdel
av de i industri och hantverk sys
selsatta i vårt land. Det ojämförligt
största antalet saknar en verkligt
gedigen teoretisk och praktisk yr
kesutbildning. Det är visserligen
sant, att vissa företag fortfarande
äro av den beskaffenheten, att de
genom själva arbetets art kunna er
bjuda en god yrkesutbildning, lika
så att allt flera företagsledare nu
mera ha fått blicken öppen för be
tydelsen av en välutbildad arbetar
kår. Men alltjämt finnas massor av
pojkar och flickor i vårt land, som
aldrig komma i tillfälle att nå en för
sina anlag och möjligheter passande
praktisk och teoretisk fostran.

-
Särskilt för områdena runt orn

kring vår storstad har frågan om yr
kesundervisningen under de sista
åren blivit ett alltmera brännande
spörsmål. Stockholms stads yrkes
skolor äro icke tillgängliga annat
än för personer, som äro skrivna i
Stockholm. Resultatet härav för
storstadens grannkommuner har of
ta blivit, att de ungdomar där, som
icke ha tillfälle till fortsatta studier
efter folkskolan, fått taga de enklas
te platserna i staden, medan den
nas egna ungdomar efter genom
gången yrkesskolebildning ha möj
ligheter till kvalificerat arbete och
däremot svarande förtjänst.
För vårt läns vidkommande torde

en av orsakerna till att kommunerna
icke tidigare sökt lösa frågan ligga
däri, att man väntat sig för mycket
av den blivande landstingsskolan
för yrkesundervisning. Underteck
nad har vid flera tillfällen påpekat,
att denna aldrig kommer att kunna
lösa länets yrkesutbildningsfråga i
sin helhet. Den skulle då växa till
jätteformat. I själva verket torde de
centralicerade yrkesskolorna för ett
län bäst fylla sin uppgift, 0111 de in
rätta utbildning i sådana yrkesgre
nar, där endast ett mindre antal yr
kesutbildade behövas varje år. En
enskild kommun kan icke gärna
ordna yrkesutbildning för urmakare,
konstsmeder och hattmodister, men
det behövs givetvis för varje år ett
mindre antal sådana i länet. Vida
re böra landstingsskolorna sköta
om yrken, där inredning, materiel
och arbetsmaskiner äro särskilt
kostsamma. Då det gälfer annan yr
kesutbildning, böra i regel småkom
munerna själva eller i förening med
varandra till skolförbund eller lik
nande sammanslutningar taga hand
om denna sak.
Bidrag från stat och landsting er

hålles såväl till lärarlöner som in
ventarier, i en del fall även för andra
ändamål. Vissa yrkeskurser kunna
därför av kommunerna anordnas till
relativt blygsamma kostnader. Så
som exempel på sådan utbildning
kan nämnas sörnnadskurser. Dessa
kunna anordnas i skolorna såsom
kvälls- eller dagskurser, och man
kan då använda sig av skolornas
maskiner, eventuellt inköpa någon

ny, vartill alltså erhålles bidrag. Då
man, som ovan nämnts, även erhål
ler bidrag till lärarlöner, bliva des
sa kurser relativt billiga och enkla
att anordna. Som bekant inrättade
Nacka kommun vid innevarande läs
års början yrkesskolor. Redan första
läsåret deltaga över 300 män och
kvinnor av olika åldrar i dessa. An
sökningarna till sömnadskurserna
t. ex. blevo så många att under in
nevarande läsår 13 sådana kurser
inrättats, därav 11 pågående hela
läsåret, två kvällar i veckan och två
s. k. kortfristiga kurser om 84 tim
mar, och likväl måste ett stort antal
anmälda avvisas. Sådana kurser
fylla i dessa tider tydligen ett myc
ket stort behov.
För den enklare kontors- och af

färsutbildningen ställer sig heller
icke kostnaderna så höga. För ma
skinskrivning fordras ju inköp av
skrivmaskiner, vilket visserligen
ställer sig ganska dyrt, men dels er
håller man statsbidrag till dessa in
köp, dels kunna de eventuellt an
vändas av folkskolans 7: e och 8: e
klass (om sådana finnas) och dels
rör det sig ju om en engångskost
nad.
Utbildningen i stenografi kräver

inga särskilda materiel och båda
dessa kurser kunna förläggas till
skolor eller andra lämpliga lokaler.
Inga dyrare undervisningsrnateriel
behövas egentligen heller för kurser
i bokföring, affärskorrespondens,
handelslära och språk. Komplette
rande t e o r e t i s k undervisning
för äldre och yngre, sysselsatta i
hantverk och industri, kunna likaså
anordnas utan större kostnader.

I de flesta kommuner finnas nu
mera goda skolkök, som i allmänhet
utnyttjas mycket litet. Här har man
sålunda lokaler och undervisnings
materiel förut, och det gäller egent
ligen endast att sätta igång. Man
kan anordna dels helårskurser, för
lagda till en- elier två gånger i vec
kan, dels kortfristiga kurser, t. ex.
i kristidsmatlagning eller dylikt.
Samtliga ovan omtalade förslag

till enklare yrkesutbildning förutsät
ta, att yrkesutbildningen äger rum
vid sidan av ordinarie arbete. Vill
man anordna heldagsundervisning
vid verkstadsskolor, ställer sig sa
ken betydligt dyrare. I Nacka ha de
båda storindustrierna, A.-B. Atlas
Diesel och A.-B. de Lavals Ångtur
bin, själva tagit hand 0111 denna yr
kesundervisning. Företagen ha med
givit Nacka kommun rätt att få sän
da ett visst antal ungdomar till des
sa verkstadsskolor. Det är självfal-
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SK H L Il. UNGDOMENS FRITIDSINTRESSE.
För tidens nöd och för dess värk och

vånda
du står i skuld hos samvetsgäldenären.
Du ohö~jd må i järn och skamträ stånda,
om fegt du flytt frän lagens landamären.

För rätten klart din stämma du ej höjde,
och i en bråddöd sveptes sanningskraven.
Fast i det längsta fredens duva dröjde,
i vapengny en dag hon blev begraven.

Nu är hon död, och brända äro städer,
ty fred är en förlorad gyllne maska.
Du skuldbemängd må riva dina kläder
och skruda dig i botdräkt, säck och aska-

Förvridna äro alla rättsbegreppen,
vad som är helt, skall slås i skärv och

spillra.
Nu städer bombas, och nu sänkas

skeppen,
och rätt det är att dolda minor gillra.

Nu våldets varulv sina betar blottar
och jagar fram för blodsskumsstänkta

tyglar,
men våldet självt sitt eget gravdjup

skottar
för svärd och pansar och bestigna byglar.

Än folken bo bak fällda rullgardiner,
och ännu gå de hungriga från borden,
tills de en dag från rykande ruiner
få skuldfritt bygga på den nya jorden.

J. A. L ö f d a I.

En av Konsums i Gustavsberg
studiegrupper har under vintern
studerat ämnet "Ungdomen inför
krisert". Ett avsnitt i denna studie
plan sysslar med ungdomsorganisa
tionerna och deras betydelse för de
ungas daning till verksamma och
nyttiga samhällsmedborgare.
Studieplanen ställde oss deltaga

re bl. a. inför frågan, i vad mån ung
domen på vår ort aktivt deltager i
platsens ungdomsorganisationer. Vi
hade i detta avseende inga uppgif
ter att tillgå men trodde oss kunna
konstatera, att ett stort antal unga
icke tillhöra någon i samhället verk
sam ungdomsorganisation.

I vår studiegrupp komma vi över
ens om att göra en undersökning
angående ungdomens i vårt samhäl
le fritidssysse1sättning. Vi ha därför
låtit trycka en särskild blankett, som
vi vore tacksamma om alla, som bo
i Gustavsberg och som äro mellan
15 och 30 år, ville omsorgsfullt
ifylla. På blanketten frågas bl. a. om
de ungas sysselsättning under friti
den, vilka föreningar och ungdoms
organisationer de tillhöra, om de
bedriva någon studieverksamhet och
i så fall av vilket slag denna är.
Det vore särskilt värdefullt om de,

som i c k e bedriva någon studie
verksamhet och i c k e tillhöra nå
gon organisation, ville angiva var
för de intaga en sådan ställning.
Herr G. Dahlberg på Intressekon

toret har välvilligt lovat att stå oss

till tjänst med att genom förmännen
i fabriken dela ut dessa blanketter.
De komma också att tillhandahållas
i Konsums butiker. Efter •ifyllandet
kunna de återlämnas genom förmän
nen till herr Dahlberg eller ock ge
nom Konsums butiker. Den som så
önskar kan pr post eller annorledes
lämna blanketten till herr Ove Lin
dahl (gruppens sekr.), adr. Gamla
Kontorsbyggnaden, eller pastor Os
car Lövgren (gruppens ordf.), adr.
Tallåsen 30, vilka gärna också läm
na ut blanketter till dem som så ön
ska.

Lägg nu inte undan den blankett
Du får, utan fyll så fort som möjligt
i den - helst före maj månads ut
gång - och se till, att den på nyss
angivet sätt kommer studiegruppen
tillhanda.
Studiegruppen kommer nämligen

att bearbeta det inkomna materialet
och om möjligt framlägga det sam
lade resultatet i nästa nummer av
Gustavsbergaren. Naturligtvis kom
ma inte namn på några av dem, som
ifyllt blanketten, att under några
former offentliggöras. Var och en
kan och bör därför helt fritt lämna
sina uppgifter på angivet sätt och
därmed bidraga till att utredningen
om ungdomens i Gustavsberg fri
tidssysselsättning blir så allsidig
som möjligt.
Gustavsberg den 27 april 1943.
Ove Lindahl. Oscar Lövgren.

Jet, att man icke kan förutsätta så
dant inom flertalet kommuner, och
det är ju ogörligt inom kommuner,
som _sakna industri. Men ungdomen
där behöver det oaktat få en grund
läggande yrkesutbildning för att se
dan kunna erhålla kvalificerade
platser. Vill man lösa den frågan i
småkommunerna torde det lämpli
gaste sättet vara, att två eller flera
sådana gå tillsammans för att ge
mensamt ordna med verkstadssko
lor. Även då det gäller de tidigare
skildrade kvällskurserna, torde man
ifråga om vissa kurser böra beträda
samma väg.
Verkstadsskolorna ha sin största

betydelse för den yngre ungdomen,
de som nyss ha slutat folkskolan
och som av olika skäl icke fortsätta
i högre skolor. Enligt min mening
kan det starkt ifrågasättas, huruvi
da icke ettårig verkstadsskoleutbild
ning, ( alltså heldagsundervisning,
som torde kunna göras obligatorisk

för elever, som ej fortsätta i högre
skolor eller förskaffa sig annan lik
värdig utbildning) är att föredraga
framför införandet av ett 8: e skolår.
Men detta är en annan fråga, som
jag icke skall gå närmare in på vid
detta tillfälle.
Jag har med det som ovan skri

vits sökt rikta uppmärksamheten på
vad jag anser vara vårt lands för
närvarande mest brännande skol
problem. Men det är icke bara ett
skolproblem i egentlig mening, yr
kesskolorna ha också en moralisk
psykologisk uppgift. Den kvalifice
rade utbildningen ger ungdomarna
en helt annan moralisk standard och
dessutom en betydligt större trygg
het vid uppkommande arbetslöshet.
Under hela den föregående lågkon
junkturen visade det sig nämligen,
att skickliga yrkesarbetare - sär
skilt inom den mekaniska industri
en - praktiskt taget aldrig blevo
arbetslösa.

Yrkesutbildningen har slutligen en
utomordentligt stor nationalekono
misk betydelse för vårt land. Vi kun
na här i Sverige aldrig tänka oss att
behålla vår sociala standard med
mindre än att vår exportindustri
icke blott kan hålla sin nuvarande
ställning utan även ytterligare ut
vecklas. Inför den väntande freden
böra vi i vårt land göra allt för att
kunna möta dess svårigheter i form
av lågkonjunktur, arbetslöshet etc.
Vi måste vara väl rustade icke en
dast ur militär synpunkt, utan även
då det gäller den fredliga markna
den. Svensk industri- och företags
historia visar med all tydlighet, att
det svenska folkmaterialet är först
klassigt. Det gäller att det organise
ras och inriktas på sådant sätt, att
vårt land kan bliva fullt konkurrens
dugligt. Få om ens några utgifter
torde vara så väl utnyttjade som de,
vi använda för att göra vårt land
o. folk fullmåligt i detta hänseende.
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Kvinnlig gymnastik. Språkkurserna.

A. B. F: s kvinnliga gymnastikavdelning med ett 50-tal delta
gare och uppdelade i 2 grupper har under höst- och vårtermi
nen varit i full verksamhet.
Eftersom gymnastiksalen varenda kväll i veckan varit uppta

gen av olika grupper, har den kvinnliga gymnastikavdelningen
endast fått en kväll i veckan, vilket är alldeles för litet, när det
gäller våra gymnastiska övningar. Vintern i år har varit mild.
Avd. har därför fått vara i verksamhet även under våren, vilket
den inte fått på flera år på grund av bränslebrist.
Till nästa säsong skulle jag önska, att alla kvinnor i Gustavs

berg deltoge i A. B. F: s gymnastikavdelning, även husmödrar,
vilka mer än väl beh .. ver den avspänning gymnastiken skänker.

Gymnastikledaren.
--0--

Avd. 182:s studieverksamhet.

I

Avd. 182 Gustavsberg av S. L. F. har under det gångna året
haft en studiecirkel i propaganda och medlemsvård med tio del
tagare. Studierna har bedrivit per korrespondens från Brevsko
land. Intresset har varit stort bland medlemmarna. Samarbetet
med Brevskolan har varit utmärkt. Undervisningsbrevens inne
håll, frågor och svarsuppgifter har varit klart utformade och av
fattade,varför cirkeln funnit det nöjsamt att arbeta. Cirkeln pla
nerar ny korrespondenskurs för kommande studieår i något äm
ne från brevskolan.

Bertil Edlund.

•

En språkkurs i svenska samt en nybörjarkurs och en fortsätt
ningskurs i tyska har under vintern arbetat under ledning av
pastor Movinger. Ett femtiotal personer i olika åldrar av båda
könen har deltagit i kurserna. Intresset har varit synnerligen
stort, mest beroende på det enkla, naturliga och trevliga sätt,
varpå pastor Movinger undervisar.
Då stor brist på samlingslokaler här är rådande, har vi fått

hålla till i en lägenhet i Grindstugatan, som fabriksledningen
iordningställt och välvilligt upplåtit för ändamålet. Denna lokal
har av kursdeltagarna döpts till Grindstudion.
Pastor Movinger har lovat att fortsätta dessa språkkurser

även nästa säsong, vilket vi ära mycket tacksamma för. Jag
hoppas att ännu flera deltagare då skall ansluta sig. Som jag
ser saken, är den fritid, som man någon kväll i veckan använder
för detta ändamål, mycket väl brukad.

--0--

Axel Eriksson.

Unga .örnars studieverksamhet.

Unga örnar har utöver sina vanliga sammanträden haft en
studiecirkel i föreningskunskap, inom vilken studier har be
drivits med livligt intresse. Cirkelns arbetssätt har i stort sett
utgjorts av grundläggande studier av parlamentarisk rnötesord
ning. Ordförande och sekreterare har valts vid och för varje
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Minnen från 1890-tRlets
GustRvsherg.

I de två föregående numren av
våt' tidning ha vi återgivit vissa
episoder från gångna tiders Gus
tavsberg. Också nedanstående ar
tikel talar om ett förflutet skede i
vårt samhälles historia.

I Gustavsbergarens andra num
mer berördes bl. a. det spritrniss
bruk, som de engelska arbetarna
på 1830-talet här gjorde sig skyl
diga till. Artikeln härnedan visar,
att gustavsbergarnas benägenhet
för starka drycker var lika utpräg
lad på 1890-talet som tidigare. En
nykterhetsvän skulle gärna sett, att
den här skildrade föreningen
"Värdshus förbi" hade gjort sin
blockad total.

Red.

Om man är så gammal gustavs
bergare, att man har minnen från
1890-talets Gustavsberg och om
man har sinne för att göra jämförel
ser mellan gammalt och nytt, kan
man ej undgå att t. ex. också tänka
på dåtida bostadsförhållanden. Vid
den tiden, närmare bestämt den 7
april 1890, dagen för undertecknads
inträde på arbetsfronten i Gustavs
berg, funnos här följande bostads
hus: Haga, Höjden, Franska bygge
na (nuvarande Ekedalsvägen), Lug
net, Grindstugu- och Värmdögator
na, Ekensberg, Statbyggningen (där
kyrkan nu ligger), Bleket, Skuggan,
Gröneborg (nuvarande Bergsga
tan), Stenhusen, Porfstugorna, Kul
len, Hyddan (delvis), Röda stugan
och Södra kullen. Trean och fem
man i Mariagatan började uppföras
på hösten samma år eller möjligen
1891. Många av dessa hus voro in
redda i enrumslägenheter.

Fastän befolkningsantalet då ej
var så stort som nu, var dock trång
boddheten i många fall svår. Många
exempel funnos på familjer med 5-
6 barn, som voro inrymda i ett enda
rum. Detta var då både kök, mat
rum och sovrum. Vatten- och slask
ledning var här vid denna tid en
okänd lyx. Fordringarna på· livet
voro små, m å s t e vara små, ty
de resurser man hade att röra sig
med voro ytterligt bebegränsade,
Dagpenningen var då 1 : 50 för 11
timmars arbetstid. Ackordsarbete
kunde dock giva 60 till 75 kronor i
månaden. Hustrun i en familj på
åtta personer yttrade vid ett tillfäl
le: "Jag undrar, om jag får uppleva
den dag, då min gubbe kommer
upp till 100 kr. i månaden". - Jag
tror nästan, att hon fick uppleva
evenemanget. Vid denna tid var å
andra sidan exempelvis kronoskat
ten endast l: 99 för året. Under an
givna förhållanden voro slantarna
mycket sällsynta. Extra arbete åt
mer välsituerade kunde en och an
nan gång inbringa någon krona,
men tillfällena till sådant arbete vo
ro inte många. Det gick i alla fall,
fastän vägen var mycket knagglig.
Allt köptes ju på kredit och drogs
sedan av på arbetsförtjänsten så
långt det räckte. Resten blev skuld.
Men så kom mars månad. I slutet

på den månaden inföll gustavsber
garens gyllene dag - "procentut
delningen". Det ttar "Bolagsbon",
som delade ut vinsten från föregå
ende år. Detta var en de stora för
hoppningarnas dag, som alla sågo
fram emot, åtminstone de som hade
något att hämta. Med "procenten"
skulle alla affärer regleras, ekipe-

ringen ordnas och skulder betalas
åt alla möjliga håll. Pengarna för
svunno snabbt. Den dag kom snart
nog, då man stod där med tomma
händer igen. Då fick man börja se
fram mot nästa "procentutdelning".
Den andra stora dagen i Gustavs

berg var midsommarafton med ka
laset - en dag som dock fordrar
sitt särskilda kapitel. Det var en
folkfest av stora mått. Med offentli
ga nöjen var det annars på den ti
den ganska klent beställt. Klubben,
nybyggd 1889 ordnade ju dans -
på vintern i lokalen, på sommaren
å banan i parken. I andra fall sam
lades några ungdomar kring ett en
radigt handklaver, tågade till "tem-"
eller "tvåöringen" - ett par upp
trampade bara fläckar. "Femöring
en" låg i närheten av "Baracken",
"tvåöringen" vid gamla skyttepavil
jongen. Där tråddes dansen så
grundligt, att sedan dessa platser
övergivits som dansbana det dröjde
många år, innan gräset återerövra
de dem.

Vidare fanns Värdhuset med kro
gen i nuvarande garaget, där öl ser
verades. Det hade också sin givna
publik. Särskilt lördagskvällar stod
glädjen högt i tak. Sång, fingerkrok
samt någon gång ett litet slagsmål
voro uttryck för livsglädjen. Som
martid var det ganska vanligt, att
ett gäng med torra strupar "salade"
ihop till några "bärsor". En i säll- .
skapet fick i uppdrag att hämta den
åtråvärda drycken, varefter man
slog sig ner i en grön backe och lät
sig väl smaka. Nu frågar kanske
någon: Hur hade man pengar till
sådant, när det var så dåligt med
ekonomien? Jo, i de allra flesta fall
gällde det ungkarlar. Vidare fanns
det ju då som nu ackordsarbete,
som gav en något högre inkomst.
Familjens storlek och inte minst be
gäret efter starka drycker hade ock
så sin inverkan.

sammanträde, vilket gjort att alla deltagare fått fungera på
nämnda poster.

Svårigheten i varje föreningsarbete är, att man ofta har svårt
att kläda sina tankar i ord inför ett samlat auditorium. Med
tanke på detta har huvudvikten av cirkelarbetet lagts på diskus
sioner och av deltagarna lämnade rapporter. Vi har då gjort så,
att varje örn fått tre eller fem minuter för att rapportera ett
möte, en vandring, en film eller någon annan händelse. Det in
tressanta med dessa rapporter är, att deltagarna själva kommer
underfund med hur lätt det är att prata och prata länge, då det
inte är ordnat möte, men när det gäller att lämna en rapport
inför ett sådant inställa sig ofta svårigheterna.

Samma förhållande råder inom de större organisationerna.
Detta har lett till att organisationsarbetet har stagnerat eller gått
tillbaka de senaste fem åren. Ungdomen har på så sätt alldeles
kommit bort från föreningsverksamheten.

En maning till platsens uppväxande ungdom är här berätti
gad. Sök inträde i ungdomsorganisationerna och bliv aktiv med
lem. Därmed gör du dig själv och din förening en stor tjänst.
Jag tror, att den livaktigaste organisationen f. n. är Unga

örnar med 60 medlemmar. Men det fordras ett intensivt stu
diearbete, för att örnarna skall bli sådana medlemmar inom or
ganisationerna att de rätt kan fylla uppgifterna. En redogörelse
för Unga örnars verksamhet får anstå till något kommande
nummer av denna tidning. Som ledare för gruppens studiecirkel
vill jag som avslutning framhålla, att dessa pojkar och flickor
i 12-15 års åldern visar ett gott tecken på aktivitet som kan
komma olika ungdomsorganisationer till godo i vårt samhälle.

Sven Lindahl.

~

--0--
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En ännu levande gustavsbergare
kom vid ett sådant tillfälle litet för
tidigt till Värdshuset. Det var ännu
inte öppningsdags. Han slog sig
därför ned på trappan -och väntade.
Tiden gick, men ingen öppnade. Ett
förfärligt slarv, tyckte den väntan
de. Äntligen hördes steg innanför
dörren. Det var källarmästaren som
kom. Han tillfrågades, varför han in
te öppnade på bestämd tid. Det var
en söndag, och krögaren var kanske
i "dagen-efter-humör". - "Jag
öppnar, när jag vill och låter bli att
öppna, om jag vill det", sade han.
"Då kan du också få ha ditt öl för
dig själv. Det skall komma att dröja
länge, innan jag kommer hit igen",
fick han till svar. Därmed gick kun
den till de väntande kamraterna. Det
blev nu förklaringar och stor besvi
kelse, som snart övergick till ilska
över orättvis behandling.
På stående fot beslöts, att en för

ening skulle bildas, vars medlem
mar skulle förbinda sig att ej besö
ka Värdshuset. Föreningen skulle
kallas "Värdshus förbi". Efter an
nonsering på anslagstavlorna ström
made medlemmar till i stort antal -
en följd av att källarmästaren redan
förut var ganska impopulär. Och här
besannades ordspråket: "Små orsa
ker och stora verkningar". Samman
hållningen var god, åtminstone
första tiden. Möten höllos på olika
platser ute i det fria. Ölet flödade
ur stora 50-litersfat. Fröjd och gam
man i glädjen över att få stuka till
den gemensamme fienden - käl
larmästaren. Denne å sin sida hade
all orsak att fundera över, om han
inte begått en stor dumhet, som
värst drabbade honom själv.
På sommaren 1893 arrangerade

föreningen lustresor : två till Dalarö
och en till Sandhamn. Undertecknad
var genom arbete hindrad att följa
med, men med hjälp av litet fantasi
och samstämmiga uttalanden, kan
jag dra den slutsatsen, att glädjen
varit minst sagt höggradig. Så små
ningom slappnade dock intresset för
föreningen "Värdshus förbi". Det
var nämligen för besvärligt att på
morgonen före arbetstiden gno iväg
till Bleksäng, där bryggarlasset höll,
för att hämta sin större eller mind
re ranson. Och här som på många
andra områden kom tillbakagång
ens tid. Den ene efter den andre
gav upp. Emellanåt kunde man på
affischtavlorna få se ett anslag i föl
jande stil: "Gubben Blad" (han ar
betade vid krossarna i gamla slam
huset) har varit på Värdshuset och
således brutit mot föreningens stad-

EN FOLKFÖRRÄDARE.
Sammandrag av ·ett inledningsanförande i cirkeln Forum.
Alkoholbruket har gamla anor i

vårt land, och sedvänjan är svår att
bryta. Det visar alla de misslyckade
ansatser, som gjorts för att få en
bättring till stånd. Motbokssyste
met är det sista försöket.
Folkrörelserna och den stigande

allmänbildningen har tagit död på
det grova missbruket av alkohol
men likväl har allmänheten i stort
accepterat bruket av starka drycker.
På senaste tiden ha kvinnor i ökat
antal blivit innehavare av motbok.
Man kan fråga sig vad det är som
gjort motboken så populär. Härtill
finns flera förklaringar. De unga
männen känna sig icke som riktiga
karlar, förrän de fått motbok. Det
svenska folkets sedvänja att vid alla
festliga tillfällen använda alkohol är
mycket gammal. Film och vecko
press ha bidragit till alkoholbruk
genom att visa sina hjältar och hjäl
tinnor med glaset i hand. Ungdo
men tar gärna efter sina hjältar.
Svenskarna visa även ett stort över
seende med onyktra personer.
De sociala skadeverkningar, som

alkoholbruket förorsakar, äro myc
ket stora, för att inte tala om det
lidande, som hustrur och barn ut
sättas för av män och fäder, som
ära alkoholmissbrukare. Man kan
med rätta kalla alkoholbruket för en
nyckellast. Alkoholens stora andel i
brottsligheten är väl känd. Men när
det gäller olycksfall, nedsatt arbets
förmåga m. m. sådant, äro förhål
landena mindre kända, beroende på
att man inte omtalar det verkliga
förhållandet. De vålla dock såväl
kommun som stat stora utgifter. På
detta område skulle en förbättring
kunna åstadkommas, om folk hade
större social ansvarskänsla och ej
visade så stort överseende med fyl
lerister. Anmäl i stället fylleristen
och hustruplågaren för nykterhets
nämnd eller polismyndighet. Tänk
ej på det obehag, alkoholisten kan
åsamkas, ty det är bäst också för
honom själv, att han blir omhän-

gar, varför han härmed varder stru
ken ur föreningen 'Värdshus förbi'.
Styrelsen".

Och härmed avslutas dessa min
nesbilder från 1890-talets Gustavs
berg.

J. S. Englund.

dertagen snarast möjligt. Tänk i
stället på det lidande hustru och
barn utsättas för av den som miss
brukar alkohol.

Fylleristernas antal i Gustavs
berg är rätt högt i förhållande till
kommunens storlek. Under förra
året anmäldes till nykterhetsnärnn
den 11 personer för fylleri, därav
tre personer två gånger. Under in
nevarande år ha redan tre fylleris
ter anmälts - alla under 21 år. Att
man använder skolpojkar för hem
sändning av pilsner har även varit
uppe till behandling inom nykter
hetsnämnden. Det olämpliga i att
man använder så unga pojkar i pils-

. nerhanteringen, behöver jag väl icke
beröra. Då det i pilsnerförsäljnings
förordningen inte finns några be
stämmelser om ett varubuds ålder,
är det icke lätt att på laglig väg gö
ra något åt saken. Av det sagda
framgår emellertid, att det ej är så
bra som önskligt vore med nykter
heten bland ungdomen inom kom
munen. De flesta äro bra och sköt
samma. De arbeta på att lära sig
något som de kunna ha nytta av i
framtiden. Vad som saknas här i
samhället är ett väl utvecklat för
eningsliv. Funnes det, skulle de
sämre elementen ej kunna göra sig
gällande på samma sätt som nu.
Nog finns det ett tillräckligt antal
föreningar i Gustavsberg, men de
äro i allmänhet svaga. Samarbetet
mellan föreningarna är dåligt och
bristen på lämpliga lokaler är känn
bar. Då nykterhetsföreningarna och
de övriga ungdomsorganisationerna
äro så svaga som i Gustavsberg, är
det icke bra. Ty det är ju för
eningarna, som i ett demokratiskt
samhälle skola hjälpa till att fostra
ungdomen till samhällsintresserade
och ansvarskännande människor.
Lokalbristen skulle kunna göras
mindre kärinbar, om alla lokaler,
som finnas, fullt utnyttjades. Det
borde tagas under förnyad pröv
ning, om det inte kan göras något i
denna sak.
Nykterhetsnämnden önskar ett

bättre samarbete med polismyndig
heterna och de övriga nämnderna
inom kommunen, så att alla fylleri
förseelser bättre och snabbare kun
na bli föremål för åtgärder - och
missbruk av alkohol om möjligt fö-
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da tt, tänk {rån
cy . . f
J'arstauLken

känner _resenären behov av, då han
på cykel från Stockholms-hållet sve
per förbi Loviseberg och avnjuter
den vackra tavla, som här bjuds ho
nom. Står solen inte alltför lågt i
väster, så slänger han fortskaff
ningsmedlet och skyndar ut till bad
platsen med det tjusiga läget men
omöjliga namnet. (Kom med förslag
till byte). Men låt oss hoppas, att
främlingen inte ger sig tid att be
gagna avklädnningshytterna, ty då
få vi skämmas, om vi inte hunnit
måla över märkena efter den åskåd
ningsundervisning, som vissa glo
par bedrevo där förra sommaren.
Kan man tänka sig ett vackrare lä
ge för hopptorn, och vem kan mot
stå lockelsen att huvudstupa störta
sig i de salta om ock stundom tjär
doftande böljorna eller att ligga och
dåsa på de varma hällarna och in
vänta båtarnas böljesvall.

"Kronan på verket"
skulle det vara, anser fornminnes
vårdaren, om den vackra väderkvar
nen, som en gång krönte Kvarn
berget, kunde återuppstå. Vem har
inte sörjt den vackra silhuett, som
Blombergs fotografier från förra
seklet låter oss beundra. Skulle inte

våra arkitekter vid en framtida om
byggnad av vattentornet kunna ord
na med ett camouflage i den gainla
kvarnens skepnad? - Vilken syn
från inloppet av Farstaviken!

Det stöttes och blöttes
åtskilligt vid kommunalfullmäktiges
senaste sammanträde. Någon stor
tvätt var det dock inte fråga om.
Debatterna kännetecknades av frå
gor och svar, och när i det närmaste
3 timmar gått, var både kärande och
svarande tillfreds. Projekt med vida
perspektiv ventilerades. För bättre
vård av samhällets gamla lades
fram förslag om byggnationer för
100.000 kr.-, och för de ungas andli
ga och fysiska fostran planerades
ett kvartsmiljonbygge. Bibliotek
med läsrum, skolkök, gymnastiklo
kaler och badhus i ett svep samti
digt som åldringarnas intressen till
varatagas, det är den melodi, vi inte
få tappa bort.

__ /) __ /) __ /) --
Gustavsbergaren på semester

i Dalarna kan i år, om han cyklar
den vackra vägen Säter-Smedje
backen, vila en stund i den trivsam-

rebyggas. Det bästa botemedlet
mot ungdomsfylleriet är stimuleran
de fritidssysselsättning och upplys
ning. Därför bära även de fackliga
och politiska organisationerna be
driva upplysning i nykterhetsfrå
gan. Skolan kan göra en god insats
på detta område genom en väl upp
lagd undervisning, som även påvi
sar de små alkoholkvantiteternas
skadeverkningar och klargör att
livsglädjen är rikast och bäst, där
alkohol ej förekommer. Erfarenhe
ten visar, att det bästa resultatet
nås, om man får ungdomen under
16-17 år att förstå vilken fara al
koholen utgör. Den är verkligen en
lömsk förrädare.
Vad som fattas här i Gustavsberg

är en broschyr som på ett trevligt
sätt presenterar föreningarna i sam-

hållet. Denna skulle lämnas till alla
ungdomar, särskilt till de nyinflytta
de och åtföljas av en vänligupprna
ning att söka. medlemskap i den för
ening, som bäst passar dem. Det
kanske vore en uppgift för denna
cirkel att utarbeta en sådan skrift?
Till' sist skulle jag vilja rikta en

vädjan och en uppmaning till alla
ansvarskännande och socialt intres
serade personer, att de på ett aktivt
sätt må stödja nykterhetsarbetet ge
nom att ansluta 'sig till någon nyk
terhetsförening. Och i mån av kraf
ter och tid ta del av dess arbete.
Alla må betänka vikten av det per
sonliga föredömet, som alltid varit
och alltid kommer att bli det bästa
och främsta medlet att höja nykter
hetstillståndet.

ma herrgård, där Gustavsbergs
skollovskoloni håller till från mitten
av juni. - Bommarsbo gård, en gul
målad tvåvåningsbyggnad om 9
rum, ligger 1 ½ mil norr om Smedje
backens köping och 2½ mil från Sä
ter vid en väg, som löper i typisk
bergslagsnatur: bördiga dalgångar
mellan björkklädda berg spegla sig
i en månfald av små täcka sjöar och
trolska skogstjärnar. - Ett 50-tal
barn få där under den kommande
sommaren lapa sol och öka i vikt -
få vi hoppas.

__ /) __ /) __ /) --
Kverulanten

som är tämligen nyinflyttad, klaga
de häromdagen över den förfärliga
brist på snygghet, han iakttagit
överallt i vårt samhälle. Han hade
för exempel på sin vandring från
busshållplatsen vid Konsum sett en
gammal säcktrasa ligga bredvid en
pump. Varje dag vecka efter vecka
hade han plågats av synen och för
gäves väntat, att trasan skulle för
svinna. - Uppfylld av nitälskan
skyndade krönikören till den utpe
kade platsen, men förgäves. Trasan
var borta! Någon behjärtad med
borgare, mån om vår goda samhälls
renorne, hade redan ingripit. Gack
du och gör sammalunda!

K r ö n' i k ö r e n.

--0--

Tanh.ar.

Elis Sander.

Livet liknar en bok. Dåren blädd
rar flyktigt igenom den, men den
vise läser den med eftertanke, ty han
vet, att han skall läsa ·den blott en
gång.

En liten skada, som vi tillfoga
andra, är en stor skada tillfogad oss
själva.

*
Det är gott att börja väl men än

då bättre att sluta väl. Allra bäst är
det att göra båda delarna.

*

Den är ej god, som har kommit
till den slutsatsen, att han är god
nog.

Tungan är som elden - en nyt
tig tjänare men en farlig herre.
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FRAN PASTORSÄMBETET.
Vigda:

den 6 mars laboratoriebitr. Anton
Lennart .Backrnan, Kyrkogårds
byggnaden och telefonisten Elly
Anna Kristina Gustavsson, Höjdg.
5;

den 3 april porslinsarb. Sven Otto
Sigvard Samuelsson, G: la Kon
toret och hembitr. Göta Linnea
Blom, Åkerlyckan;

den 3 april verkstadsarb. Hilding
Eriksson, Kalmg. 12 A, Enskede
och husmodern Märta Margareta
Eriksson, Ekedalsv. 5;

den 4 april båtbyggaren Karl Gun
nar Ossian Karlsson, Reknäs och
fröken Gunhild Alma Maria Sö
derström, Reknäs;

den 24 april köpmannen Gustaf Ed
vin Hultman, Ebbalund och hus
förestånd. Berta Johanna Jansson,
Ebbalund;

den 24 april skogvaktaren Ebbe
Manfred Lindstedt, Strandvik och
hushållsbitr. Märta Lovisa Löf
ström, Strandvik;

den 24 april verkstadsarb. Karl
Gunnar Sjödahl, östgötag. 17,
Stockholm och lagerbitr. Inga
Vailet Margareta Lindroth, Ske
viksg. 1.

Födda:
den 5 mars Ulf Gunnar, s. t. verk
stadsarb, Karl Gunnar Sjödahl o.
h. h., Skeviksg. 1;

den 7 mars Kerstin Marianne; d. t.
ingenjören Otto Harry Fritiof
Tengrud och h. h., Tvärvägen 20;

den 7 april Lars Olov, s. t. hushål
lerskan Hilda Maria Emilia Ek
lund, övre Stenhuset;

den 8 april Kjell Åke Bertil, s. t.
gipsgjut. Arvid Bertil Olsson och
h. h., Farstavägen;

den 18 april Lillemor, d. t. Maj
Britt Lindholm, Mörtnäs;

den 23 april Gerd, d. t. porslinsarb.
Karl Filip Leopold Hallberg o. h. h.,

Skeviksg. 5.

Döda:
den 12 mars f. d. porslinsmål. Alma

Olivia Larsson, Haga, f. den 12
juni 1859;

den 13 mars f. d. gravören Karl Gus
tav Nilsson, Ekedalsv. 7, f. den
16 okt. 1861;

den 14 mars porslinsgjut. Karl Axel
Wadström, Ingarögat. 9, f. den 10
okt. 1884;

den 18 mars slamhusarb. Gustaf Ro
bert Säll, Mörtnäs, f. den 11 maj
1878;

den 19 mars änkefru Albertina Eli
sabet Olsson, f. Andersson, N.
Lagnö, f. den 20 sept. 1859;

den 31 mars Karl Henry Johan öst
lund, Mörtnäs, f. den 1 febr. 1932;

den 11 april änkefru Emma Elisa
bet Karlsson f. Lundgren, Häst
hagen 2, f. den 3 febr. 1873;

den 14 april Johanna Matilda Fred
riksson, f. Andersson, h. t. Frans
Oskar Fredriksson, Mariagat. 1,
f. den 20 dec. 1853;

den 1 maj f. d. nattvakten Frans
Oskar Fredriksson, Mariagat. 1,
f. den 29 april 1855.
--0--

Konfirmerade den 17 april 1943:

Gösta Ingvar Andersson, Tallåsen 6,
Sven Olov Axelsson, Tallåsen 10,
Alf Ture Blom, Mörtnäs,
Olle Blomqvist, Höjdhagen,
Hans Åke A. Hallberg, Höjdhagen,
Hans Ingrnar Göransson, Höjdh.
Bengt E. Johannesson, Tallåsen 29,
Tore Henry Karlsson, Mörtnäs,
John Gunnar Lövström, Mariag. 8,

q.rån Läsekrefsen.
Genom min son Calle har jag kommit

i besittning av n: r 2 av "Gustavsberga
ren", och det är med nöje jag sänder red.
dessa rader. Behovet av en lokal tidning
tycktes mig förefinnas redan på den tid,
jag var anställd i G-g. Men behov är
en sak, möjlighet att tillfredsställa det en
annan. Att starta en tidning är ingen
småsak. Det kräves ett brinnande intresse
hos dem som håila i pennskaftet, ett lika
stort intresse hos den blivande Iäsekret
sen, en god portion djärvhet och först
som sist - nödigt startkapital. Det vitt
nar gott om gustavsbergarnas framåtan
da, då de nu ha vågat experimentet.
Jag har med intresse genomläst numret

och fäst mig vid mycket som tyder på att
allt ändå icke är som förr. Det fläktar fris
kare, men skärmarna mot fläktarna äro ej
så effektiva nu som förr. Forum (art. Pro
vet) innehåller beaktansvärda synpunkter.
Kontakten med a 11 a sammanslutningar
på platsen bådar gott. Artiklarna som
skildra förhållandena på olika områden i
de gamla tidernas G-g äro intressanta.
Allt som allt: samarbetet mellan gamla
och unga på alla områden tycks båda
gott för tidningens fortvaro. Till och med
gamle vännen J. A. L. tycks ju fortfaran
de vara aktiv på sitt blida, godhjärtade
maner, och ing. A. S. V. O-g drar ännu
en lans för: "Fajans, mina herrar"!
Ja, det är nu min anspråkslösa uppfatt

ning av tidningen, och jag tillönskar red.
all framgång för sitt djärva initiativ, mer
och mer spridning av tidningen till en
allt mer belåten läsekrets, stor åkning· av
annonsörer, som utgör den ekonomiska
ryggraden och slutligen att friska röster
från alla områden ventilera sina intressen
tidningens spalter. Lycka till!
Med hjärtlig hälsning!

KarD Blomqvist,
f. d. smed vid fabriken.

Karl Egurd Nyman, Mörtnäs,
Hans Gunnar Renklint, Mörtnäs,
Sixten Kronje Stålbrandt, Farsta,
Åke Henry V. Wallerman, Mörtnäs,
Vallie Irene Andersson, Skeviksg. 3,
Anna Elisabet Blom, Mörtnäs,
Hjördis Elisabet Johansson, Grind-
stug. 10,

Ulla Birgitta Kindblom, Höjdhagen,
Inga Maria Nilsson, Villagat. 8,
Rut Inger Pettersson, Skeviksg. 6,
Rut Anne Marie Sjösten, Höjdhagen,
Britt Marianne Ullberg, Höjdg. 7,
Göre! Matilda östlund, Koviksudde,

Johan Movinger.
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Människan och maskinen.
Av J o h a n Mo vi n ge r.

Säkert känner mer än en nutids
människa, snärjd och fången i det
moderna samhällsmaskineriet, het
sad och jäktad av otaliga arbets
uppgifter, orolig över att ej hinna
med allt, som måste göras, ibland
en hemlig avund mot de människor,
som i likhet med sagans Urakajpa
och hans trälar har gott om tid. Det
finns nämligen ännu människor,
som trots stora uppgifter har tid att
också odla sitt själsliv. Men i övrigt
får man väl säga, att den moderna
människan kan mycket och vet en
hel del. Ett kan hon dock i allmän
het varken förstå eller fördraga:
stilla begrunden inför de värden,
som ger livet mening, rytm och in
nehåll. Den tid, som inte är upptagen
av arbete eller njutning, blir för
många ledans, vantrivselns och
långtråkighetens. Man känner sig
så ensam och rotlös. Det är synd
om dem som utöver det dagliga sli
tet inte har något b e s t ä m t att
koncentrera sig på och söka hugsva
lelse hos. Människan lever inte alle
nast av bröd. Så enkelt är inte livet
för någon av oss. Nu har det på
många håll blivit så, att man saknar
både kraft och förmåga till annat
än det nödtvungna arbetet och det
efterlängtade nöjet. Men då lever
den människan mekaniskt och
slumpartat utan större kärlek till
och tacksamhet mot livet och dess
Herre. 'Då minskas ock respekten
för andras liv och egendom. Männi
skan blir egocentrisk, sig själv nog.
Var är då orsaken att söka till allt

detta? Hela livet har mekaniserats.
Tekniken har gjort häpnadsväckan
de framgångar på alla områden. Ma
skiner, som trotsar luften, som för
mår plöja djupen och som kan rusa
fram över gator, vägar och träsk,
marker. För att få fram sådana ford
ras legio andra maskiner, vilka i sin
tur kräver andra o. s. v. Till sist är
vi framme hos forskaren i hans la
boratorium. Denne som drives av.
längtan att skapa något nytt till
mänsklighetens fromma, sitter med
och vid sina instrument - kanske
dag och natt. Oron och glammet
från gatan tränger väl knappast in
i hans rum. Där bär allt prägeln av
begrundan inför uppgiften, inför de
ting som är föremål för hans tanke.
Men ute på gatan, inne i verksta-

den, på fabriken el!er kontoret, där
rasslar och dånar maskin vid ma
skin. Och vid varje sådan står en
liten människa, mäktig nog att med
ett handgrepp få det största maski
neri igång eller att stanna. Eller där
står en annan. Dag ut och dag in,
år efter år gör han samma detalj ef
ter absolut bestämda föreskrifter.
Det är in te svårt att förstå, att ett
sådant arbete måste genom sin en-

. formighet påverka hela människan.
Hon kan så lätt få känslan av att en
dast vara en detalj vid maskinen -
en varelse, som kan mycket och vet
en hel del, men som ändå kan kom
ma att likna Urakajpa och hans trä
lar, vilka egentligen endast levde
för att tillverka bågar, jaga, äta och
dessemellan borra stenyxor.
Arbetstakten i våra dagar har

uppdrivits till det enorma - i
många fall till det abnorma. Men
just då lurar en fruktansvärd fara -
reaktionen mot själva arbetet. For
dom var det annorlunda. Då skänk
te själva arbetet arbets- och ska
parglädje på ett annat sätt än det i
allmänhet förmår göra i dag. Jag vill
härmed på intet vis ens ge sken av
att föredra en gångens tids skrå
väsende framför våra storstilade in
rättningar och organisationer. Inga
lunda. Men jag menar, att vi måste
tänka på och förstå de konflikter av
andlig och materiell art, som indu
strialismen framtvingat. Jag menar,
att varje företag bör sörja för, att
den enskilde arbetaren känner sig
hemma på sin plats och får en så
dan visshet t. o. m. vid detaljarbetet,
att han känner detta motiverat
för det helas skull. Den svenske ar
betaren med sitt ljusa intellekt har
sannerligen förutsättningar härför.
Människan vid maskinen både på

kontoret och på fabriken jagas av
maskinens hastighet och kan så lätt
bli som en maskin. Denna arbetstakt
återverkar på hela samhället. Den
sträcker sig även till arbetsledaren .
Denna livstakt smittar ifrån sig hos
småstadens borgare och storstadens
högre värld. 'Den når bonden och
torparen, professorn och studenten.
Den uppdrivna intensiteten sträcker
sina verkningar på olika sätt till oss
alla. Så gripes man av oro och sö
ker kompensation. Jakten efter den
s. k. lyckan börjar. En professor sä-

ger härom, att det är en psykolo
giskt och historiskt bekräftad lag,
att ju hetsigare en människa eller
ett helt tidevarv jagar efter lycka
och lust, desto mera ofrid och osa
lighet döljer den människan eller det
tidevarvet i djupet av sitt inre.
Därmed är jag redan inne på det

andra, som synes känneteckna ma
skinens tidevarv. Ju mer man jäktas
i och av arbetet utan att känna be
rättigad arbetsglädje - detta gäl
ier alla områden - desto mer brän
ner en stegrad livshunger. Man vill
fly bort ifrån sig själv och sin tom
het. Nutidsmänniskan är rädd för
ensamheten, rädd för sig själv. För
att glömma kastar hon sig in i nöje
nas och njutningarnas vidöppna
famn. Hon vill "leva fritt", spontant
och "roa sig kungligt", som man
säger. Hemma trivs man inte. Där
är det för !ungt. Nej, ·ut till gänget,
där är alla varandra lika. Den. unge
vill "leva i feriestämning". Så re
ses dessa lyxpalats och nöjeskvar
ter, där en stor del av samtiden sö
ker g I öm m a. Den kräver och
skapar ständigt nya raffinemang.
Och mitt i allt detta står en ensam
och liten människa, som för varje
gång hon tanklöst kastar sig in i le
kens virvel, strax efteråt blir allt
olyckligare. Hon orkar inte ständigt
ösa ur "glädjekällorna". Hon blir
som ett bortskämt barn, som strax
känner leda vid sina nya leksaker
och ropar efter andra. För varje
gång man så kastar sig in i virveln,
sjunker njutningens och njutnings
medlens nivå. Många lever då, som
om människan bestode enbart av ett
knippe muskler. Men vi har även ett
själsliv, som måste vårdas, om vi
vill bli lyckliga och känna männi
skovärde.
För några år sedan skrev Sten

Selander tänkvärda ord härom:
"Själsliv - vad gör du för nytta? Man är

väl ingen mamsell,
En som pratar om Goethe och går på kon

sert varje kväll?
Ånej, man är väl en karl, som längesedan

har vuxit ur
Samvetsfrågor och folkdans och annan så

'kallad kultur.
Böcker och byster och sånt kan duga åt

vetenskapsmän,
Skalder och andra som inte trampat ut

barnskorna än.
Men en karl, en affärsman, som sköter

smart sin affär,
Han har verkligen annat att tänka på än

sånt där ..."

Är inte detta en karikatyr, en
överdriven och schematisk tidsbild?
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En hulieff vårhloJHJHor.
Här sitter jag, som· jag så ofta

brukar, med hakan i handen och
blicken riktad mot något mål på
andra sidan Farstaviken. Jag älskar
att stjäla små stycken av tiden till
denna lättjefulla sysselsättning, me
dan mina vänner tro, att jag är en
aktiv samhällsmedborgare, som an
vänder fritiden till samhällsnyttiga
värv. Häri.från ser jag fabriken, som
alltid förefaller mig sympatisk i
skymningen, då den vilar, stilla och
sovande, tills fabrikspipans ilskna
läte river sönder idyllen. Ibland när
skymningen är så där vackert blå
violett, som den kan vara i Gustavs
berg, och ljus och skugga leka mel
lan gavlarna, då blir den en medel
tidstad i min fantasi med spring
brunnen spelande på det lilla torget
innanför porten. Nya kontorsbygg
naden blir en riddarborg och vad
som helst, lidelse och hat, kärlek
och trånad kan blomma inom dess
murar. I kväll gå mina tankar en bit
på vägen till kyrkan på kullen. In
nan jag når denna, passerar jag
barnkrubban eller daghemmet, om
vi så vill. Vackert, välvårdat och än
damålsenligt. Men det är ändå inte
detta jag ser i mina tankar just nu.
För inte så länge sedan låg ett

t

långlagt, gammalt hus här med en
veranda mitt på. Ett förtjusande hus,
som bar namnet Blomkulan, i en
förtjusande, förvuxen trädgård, där
man kunde söka och finna allt bland
ogräs och snår så här om våren,
crokus och snödroppe, hyacint,
påsklilja och underbara, himmelsblå
scilla. I denna förtrollade trädgård
regerade Alice och Conny, Siv och
Lillebror. Vi voro mycket nära be
kan ta trots en viss åldersskillnad.
Alice var äldst av mina vänner,
knappt fyra år. En dag såg jag hen
ne sitta ensam i trädgården, när jag
kom från mitt arbete. Hon såg fun
dersam ut, det såg jag trots avstån
det, och jag nalkades dröjande. Det
är alltid svårt att lösa problem så
väl egna som andras. Alice kunde
knappt vänta, tills jag kommit inom
hörhåll. "Du", skrek hon", brukar
du gå i kyrkan?" Så där ja, vad
svarar man månne på sådant? Hade
hon varit lite större, ungefär som
jag själv, så skulle jag kanske sva
rat, att kyrkan är så ful invändigt,
att den inverkar menligt på mitt
skönhetssinne, eller kanske, att jag
är en sällskapsmänniska och jag
känner mig så otroligt ensam där
inne. Men det går inte med Alice.

Knappast. Många färder ute och
hemma har lärt mig, att förhållande
na är sådana. Mänskligheten i stort
är olycklig. Men vad skall göras för
att få till stånd ett bättre förhållan
de? Vi måste göra halt och klart
tänka över, hur vi skall fortsätta.
Den västerländska kulturen är i fa
ra. Varje tanklöst handlande är som
ett skott mot den.

Visst har vår tid stora företräden.
Ungdomen litar mer på sig själv än
den gjorde förr. Förtroendet mellan
äldre och yngre har stärkts på flera
områden. Spänningen mellan olika
samhällsklasser är inte så stark som
för 30 år sedan o. s. v. Tiden äger
trots allt en stor skara män och
kvinnor, som inte faller offer för oli
ka slags gottköpskvickheter. Dessa
människor är fortfarande omgiv
ningens salt och ljus.
Vill vi bli lyckliga, fria och glada,

måste vi börja med oss själva. Vi
måste vara med om att bryta tidens
rastlösa oro och söka den sinnes
jämvikt och gemenskap, som alla
innerst längta efter, men som vi inte
kan nå utan förnyande, upprättande
och förlåtande kraft. Vi kan hjälpa

varandra. Allt står att vinna, frihet
- ej frigjordhet, upphöjdhet - ej
uppblåsthet, det personliga livets
utveckling, mening med livet, gläd
je i arbetet och över att kunna ar
beta. Men vi skall härvid aldrig lyc
kas, om vi mena, att andra skall gö
ra detta åt oss. Nej, "eget hjärta det
är jorden för ett gudsliv nyskapt
vorden, där skall viljegamen dödas,
där den nye Adam födas" (lbsen).
Tiden kräver fria och orädda män

niskor, som har mod att offra tid och
kraft och vilja att ikläda sig ansvar
för sig själva och dem som kan be
höva stöd. Tiden kräver människor,
som. fått det djupaste livsbehovet
tillfredsställt - själens längtan ef
ter jämvikt.
Det fordras därför en total förny

else · av vårt andliga liv, ett sunt
tänkande och ett återuppväckt
rättsmedvetande, en förnyad kristen
förkunnelse. Ett förbättrat tidsläge
kräver människor, som i sin granne
ser en broder, en människa och ej
ett muskelknippe, som rått kan ut
nyttjas. Tiden kräver m än ni
sko r vid maskinerna och inte
människor som maskiner.

Det måste vara klara och ärliga
skäl. Trängd och illa till mods sam
lade jag mig och svarade: "Nej, jag
brukar inte vara där så ofta, brukar
du?" Alice tittade dystert på mig ett
ögonblick, och · så hördes hennes
säkra stämma igen. "Nej, inte jag
heller, men det lär vara bra". Så
tystnade hon, och eftersom inte hel
ler jag hade något att tillägga i äm
net, så skildes vi och gingo åt var
sitt håll, mycket allvarliga och myc
ket tankfulla.
Men i tankarna fortsätter jag till

kyrkan. I dag äger inte de skäl, jag
försummade att anföra vid Alices
samvetsfråga längre någon giltighet.
Kyrkans inre är inte längre fult utan
nyrenoverat, stilrent och trivsamt,
och jag skulle inte längre behöva
känna mig ensam under gudstjän
sterna, ty när klockorna kalla, ser
jag en ström 'av människor vandra
upp för grusgången. Här har nyss
varit konfirmation, den första sedan
kyrkan blev färdig. Nu togo mina
tankar åter ett jätteskutt. Konfirma
tion! Det ordet minner mig om en
ueplevelse jag hade för några år se
dan, och som blivit ett av mitt livs
dyrbaraste minnen.
En tidig vårdag gick jag en 'lör

dag Storkyrkobrinken upp, vek av
in på Trångsund och hamnade i en
skara människor. Vädret gjorde mig
inte glad, snöblandat regn föll tätt,
och kylan och vätan trängde in i
märgen. Jag undrade grinigt, varför
i all världen de arma människorna
stodo där och gapade framför Stor
kyrkans port. Vädrade de månne
bröllop eller kunglighet? Stockhol
marens oförställda nyfikenhet har
alltid retat min mera reserverade
lantlighet. Men, nej, det var varken
det ena eller det andra, det var kon
firmation. Av någon oförklarlig an
ledning stannade jag, fast jag av
skyr folksamlingar, och snöregnet·
skvalpade och is och snö lade sig
som en bård runt hattbrättet, på ax
larna, i skorna och över allt.
Småningom kommo de unga och

hyllades som filmstjärnor med rosor
och liljor, tulpaner, narcisser och
vad allt. Varenda en fick tre, ja fem
och sex buketter. Nej inte varenda
en! Naturligtvis fanns det också här
en sparv i tranornas dans. En pojke
stod ensam lite bakom de övriga
med växande ångest i ögonen och
sökte en lucka i folksamlingen för
att osedd smyga bort. Det stack till
i min fattigmanssfäl, även jag, men
det hör egentligen inte hit. Vanmäk
tig stod jag och såg på honom, och
jag bad: "Gud, om du finnes, så
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Bidrag- t-ill Värmdö och
Gustavsherg-s sliolhisforia.

FOREDRAG av överlärare Vilh. Gezelius
i Gustavsbergs kyrka den 18 juni 1942
med anledning av folkskolans 100-årsminne.

Forts. fr. föreg. n: r.
På 1740-talet hade Värmdö fått

en vittberest man, Anders Båld,
som kyrkoherde. Han var till och
med på förslag som pastor prima
rius men passade inte för sina pie
tistiska åsikters skull.

Han berättar, att okunnigheten
var stor, då han kom till församling
en, varför han vid en sockenstäm
ma föreslog att inrätta en barna
skola "på det att de unga måtte få
tillfälle att lära läsa i bok och vida
re komma till något begrepp i sa
ligheternas kunskap". Då överlärn
nade välborne Jakob Scholten på
Lemshaga 1.000 daler kopparmynt,
varav räntan skulle utgå som bidrag
till skolmästarens underhåll.

Den vackra planen kunde emel
lertid inte förverkhgas, ty det fanns
inga fler, som ville lämna understöd.
Många andra hinder och svårig

heter lågo i vägen. Kyrkoherden
suckar vid sin avflyttning över, att
han icke tycks få vara med om
drömmens förverkligande. Han vet
dock med sig, att han gjort, vad
han kunnat, så att barnen blivit
hållna till att läsa i bok och åt
minstone utvärtes fatta katekesens
lärostycken.

Intill mitten av 1700-tafet var det
sed, att unga gossar fingo stå i ko
ret under gudstjänsten. Nu beslöt
man att skaffa bänkar, så att de
fingo sitta. Men smög sig någon li
ten parvel till att sitta hos far eller
mor nere i kyrkan, så riskerade han
att nästa söndag få sitta i stocken
utanför kyrkdörren.
"Vilken driver barnaläran i för

samlingen, och ho är den som lärer
ungdomen de första bokstäverna uti
sin kristendom?"

Så frågades år 1750 av ärke
biskopen, och han lugnades med
den upplysningen, att bönderna an
tagit en skicklig kornett, som for
mellan gårdarna och undervisade
barnen. Dessutom var ju en fond
lagd, dir. Scholtens 1.000 daler kop
parmynt.
Tjugo år senare besvaras samma

fråga med, att patronus ecclesie,
högvälb. baronen D. Stierncrona för
några år sen antagit en prästman
vid namn Tönvik till skolmästare
och själv bekostat hans uppehälle,
men nu hade denne slutat sin tjänst,
och under vakansen betjänade sig
församlingen av en båtsman Mell
berg, "som går by från by och rote
från rote och undervisar och lär

hjälp mig ur denna oförmåga". Men
jag stod lika hjälplös som förut.
Pojken tog några steg mellan de
glammande kamraterna, som hade
nog av sig själva och uppvaktning
en. Men då såg jag, att det inte ba
ra var jag, som upptäckt, att någon
ting viktigt skedde, som kunde få
farliga följder för ett känsligt sinne.
En flicka, troligen syster till en av
de mest firade konfirmanderna, upp
fattade hela situationen i ett ögon
blick och .~ jag skall alltid vara
henne tacksam för det - utan tve
kan befriade hon sin överraskade
broder från hans vackraste bukett,
tog några steg än hit än dit i hopen,
låtsades plötsligt få syn på den en
samme pojken, skyndade glad fram
till honom och lämnade fram blom
morna med några varma ord och en
ursäkt för att hon inte kunnat hitta

honom tidigare. Ett helt register av
känslor drog genom pojkens ansik
te: överraskning, tvivel, glädje och
tacksamhet. Han tog emot blommor
na så varligt, som om han trott, att
de inte varit verkliga. Stilla såg han
flickan skynda efter sin förundrade
familj, och han vaknade först ur för
trollningen, när kamraterna, som
plötsligt upptäckt hans existens,
flockade sig runt honom för att be
undra blommorna. Han var åter en
av dem och inte längre utanför.
Jag gick vidare på min väg till en

konstnärslya i Gamla stan och inte
vet jag, men nog verkade vädret
vårlikt. Och var det inte en lärka,
som sjöng någonstans över husta
ken, så var det väl portvaktens ka
nariefågel, vackert lät det i varje
fall.

Edla Emanuelsson.

ungdomen både beskedligen och
försvarligen". Baron Stierncrona
hade dock av Tönviks uppförande
blivit varsam och tänkte inte anta
någon ny skolmästare, innan han
till fullo blivit övertygad om dennes
goda frejd och uppförande.
Några år tidigare hade majoren

baron Cronstedt med skärpa fram
hållit att klockaren, som då hette
Isak Alstern, inte kunde hinna skö
ta undervisningen tillfredsställande.
Baronen ömmade särskilt för dem
som bodde långt borta och voro fat
tiga.
Mot slutet av 1770-talet hade en

skolmästare Myrman kommit hit,
men varken hans eller klockarens
ansträngningar räckte dock till för
behovet. Likväl fanns det å tskilliga
andra i skärgården, som undervisa
de barn, bl. a. många beskedliga
hustrur.
Värmdö vidsträckta skärgårds

socken utgjorde nästan ett helt hä
rad eller skeppslag. Förutom mo
derförsamlingen bestod den vid den
na tid av 4 kapell, näml. Bo, Djurö,
Möja och en del av Ljusterö. Gus
tavsberg o. Ingarö hörde också till
moderförsaml. Att för detta väldi
ga område ordna en skola, där alla
barn kunde få undervisning, var ju
hopplöst, därför försökte man med
en pedagogus ·ambulatorius, en sko
laris från 'Uppsala, som rote från
rote skulle lära barnen läsa.
Ett krafttag togs år 1776, då kap

tenen baron Anders Cederström in
stiftade. en skola på Ingarö - Pil
hamns skola - som alltsedan de'ss
varit i oavbruten verksamhet 166
år. Vid denna tid farins i hela lan
det endast omkring 200 fasta sko
lor.
Pilhamns skola var från början

avsedd för högädle baronens eget
brödlag, d. v. s. Beatelunds, Brunns
och Bergviks säterier, och fick som
lärare ingen mindre än den senare
så berömde Samuel ödman. Skolan
omorganiserades 1792, och 1810 ut
sträcktes den till att omfatta hela
Ingarö. Det är ganska tydligt, att
grundläggaren livligt önskade få en
prästman-skolmästare stationerad
på Ingarö för att så småningom
slippa resa den långa vägen. till
Värmdö kyrka. Det dröjde dock än
da till 1827, innan drömmen om
egen kapellförsamling gick i, uppfyl
lelse. Samuel ödmans efterträdare
hette Iuringius och var en mycket
betrodd man. Hur skolan var orga
niserad har beskrivits av komminis
ter Wanngård i Värmdö fornmin
nesförenings årsskrift för år 1938.
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Troligt är att denna skola hade be
tydelse även för Gustavsbergstrak
ten. Men annars var det den ambu
lerande skolan, som man sökte for
ma ut dock utan att" lyckas.
Många hinder och svårigheter

mötte försöken att få denna skol
form effektiv. Där man inte höll
barnen alldeles borta från skolan,
besöktes den mycket oregelbun
det. Fyra-fem veckor ansågos av
föräldrarna vara mer än tillräckligt.

Det är kyrkoherden och prosten
J. P. Blomberg, som i ett meddelan
de till Kungl. Uppiostringskommit
ten år 1813 har åtskilligt att berätta
om likgiltighet och motstånd men
trots allt även förhoppningar be
träffande skolväsendet i dessa trak-

" ter. Han har då i nära trettio år brot-
6. tats med de speciella svårigheter,
~ som en skärgårdssocken erbjuder,

och han kommer i sin inlaga med
förslag, ja rent av uppslag, som
realiseras först 50 år senare.
Då han tillträdde sin' tjänst i mit

A ten av 1780-talet, hade skolmästa-
• re Myhrman flackat omkring i

många år från rote till rote och hä
radshövding Tryggdahl hade kort
innan bestämt frånsagt sig all be
fattning med: skolmästarens bristiäl
tiga hus. Det fanns ingen lag som
förband honom att bygga hus åt
varken klockare eller skolmästare,
och en häradshövding visste nog
besked. Det blev heller ingenting
av, ty det hela stannade av, som det
så uttrycksfullt heter i protokollet.
Byggnaden fick förfalla. 22 år se
nare yrkas det på att skolmästar
byggningen måtte med det snaraste

I nedrivas "så framt eldning i denna
nedruttna byggning sker, löper både
kyrkan, prästgården och övriga här
på backen belägna hus den största
fara".

Men det fanns även denna tid
sockenbor, som sågo mera mänsk-

1 ligt även på så ömtåliga problem,
som underhållet åt skolmästaren. Ett
beslut på en sockenstämma 1784 ta
lar ett klart språk om värdesättning
och ger oss i få ord besked om lä
rarens levnadsstandard.
"I anseende till den stoi a flit och

nytta barnaläraren Ahlenius ådaga
lagt vid barnaundervisningen på de
ställen i församlingen, där han hit
tills varit, beviljades honom 2 kol
lekter årligen, såsom något under
stöd i dess stora fattigdom." Det
hade då varit missväxt i 3 år.
Till uppfostrans historia från den

na tid hör väl också, att drängen
Henrik Melen på Vreta en söndag
framkallades i koret efter gudstjän-

MINNS DU?
Ett sommarminne.

ut i stora vida världen,
ut tilt andra sköna land
nog du önskat ställa färden
i din ungdoms dar ibland.
Kanske du om Södern drömde
och om österns sagoprakt,
men ditt eget land du glömde
och din vackra barndomstrakt.

Minns du, hur i morgonstunden
västanvinden blåste sval,
fåglar kvittrade i lunden,
göken gol vid Ekedal,
och på Farstavikens spegel
änder simmade vid strand
och en båt med vita segel
gled helt sakta ut från land.

Minns du kanske båtutfärden
under skön augustikväll.
Månen lyste över fjärden
ifrån stjärnströdd himlapäll,
och från Krå'khobnssidan hördes
dämpad handklaverrnusik,
vassen utav vinden rördes,
ljuset släckts i Farstavik.

Minns du, när i sena natten
båten hem tillbaka gled.
Vågorna från vida vatten
lade sig vid stranden ned,
och i öster syntes ljusning,
nattens stjärna lyste matt
under vindens väna susning
i den ljumma sommarnatt.

H. D a n i e I s s o n.

sten och mottog en belöning och
berömdes i högstämda ordalag för
att han haft modet att draga huden
av ett dött hästkreatur. Lovtalet
slutade med en maning till allmo
gen, särskilt de unga, att följa ett så
berömvärt exempel.

Vid samma rrd (1804) meddelas,
att flera ståndspersoner med fram
gång låtit ympa sig mot smittkop
porna, och nu gäller det att ge bar
nen detta skydd. 16 skilling blir pri
set för törrnögnas barn. De fattiga
ympas gratis.
Prosten Blomberg gjorde mycket

för att få den ambulatoriska skolan
effektiv. Då han skrev sin inlaga till
Upptostringskornmitten, 1813, hette
läraren Hultman. Han var både be
skedlig och nitisk och dessutom
protokollförare i beredningskommit
ten, kommunalnämnden skulle vi
säga. De barn, som bodde nära stu
gan, där läraren höll till, började

med läsning vid 7-8 års-åldern. De
avlägset boende stannade hemma,
tills de fyllt 10-11 år. Vad man
kräver att barnen lära sig denna tid
är att stava och redigt läsa i bok
samt utantilläsning av katekesen ..
Dessutom finns tillfälle att lära sig
skriva och räkna "f ö r d e n u n g
d o m, s om d ä r t i 11 ä r h u
g a d". Detta var i den ambuleran
de skolan. I Pilhamn har man bör
jat undervisa även i moral- och
världshistoria men endast samtals
vis i brist på lämplig lärobok. Man
betonar också denna tid, att ingen
skillnad göres i undervisningen mel
lan pojkar och flickor.
Ferierna vid dessa skolor voro

ganska långa. Vid Ingarö hade man
lov under juni, juli, augusti och
sept. Dessutom 8 dagar före och ef
ter varje större helg, samt onsda
gar och lördagar i varje vecka. Bar
nen infunno sig omkring kl. 8 fm.
och gingo hem klockan 6 med mid
dagsrast mellan 12 och 2.
Att den ambulerande skolan hade

det svårt att få elever under som
marmånaderna är självklart, men
även andra tider, då barnen bort
vara i skolan 5 dagar i veckan,
var manspillan sför. Det var svårt
väder, brist på skor och kläder och
någon fond fanns inte för utdelning
av kläder- och skor. Lärjungeantalet
var i Pilhamn 15-20 och vid am
bulerande skolan 10--12.
Prosten Blomberg gör nu 1813

Uppfostringskornmitten uppmärk
sam på, att först måste man inrätta
ett seminarium för utbildande av
skickliga barnalärare, innan det är
lönt att man i socknarna inrättar
fonder till barnalärares underhåll
och avlöning. Dessutom tror han att
i en så stor socken som Värmdö vo
re det nödvändigt att tillsätta ett
uppfostringsutskott, som i samråd
med pastor hade att befrämja bar
nens undervisning. Detta uppfost
ringsutskott borde så indela försam
lingen i vissa, distrikt och varje di
strikt tilldelas en ambulerande skol
mästare. Denna kommitten skulle så
ha uppsikt över såväl lärare som
barn och fredskande föräldrar. Årli
ga förhör borde även anställas i
kommitterades närvaro.

Om hans förslag ej skulle vara
antagligt, så vill han ha besked om
något bättre, ty slutar han: pastors
och prästerskapets ensamma åtgärd
skall här i Värmdö alltid bliva otill
räcklig att åtgöra allt, som borde
verkställas.

Forts. i nästa n: r.
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Konsums årsmöte.

Konsumtionstöreningen hade den 23
mars 1943 ordinarie årsmöte på Strand
vik,

I styrelsens berättelse, som med god
kännande lades till handlingarna, redovi
sades en omsättning av kr. 1.702.645:73.
Jämfört med närmast föregående år ut
gjorde detta en ökning med kr. 48.862: 33.
Föreliggande och av revisorerna tillstyrk
ta förslag till användning av årets över
skott, kr. 88.803:83, godkändes. Till
gångar och skulder balanserade på en
lutsumma av kr. 786.211: 87.
Gruppverksarrrheten, som under året

varit mycket livlig, hade omfattat 14
grupper med c: a 170 deltagare.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Förutvarande revisorer, hrr J. A. Hell

qvist och Anton Andersson, omvaldes.
En av medlemmarna i andra distriktet

väckt motion om ändrade stadgebestäm
melser för styrelseval hänsköts titl ett för
detta ändamål sammankallat extra för
eningsmöte.
Styrelsen meddelade att förberedande

underhandlingar förts om övertagande av
restauranglokaler i Gustavsbergs Värds
hus. Frågan bordlades. Vid ett extra
:rrllmäktigesammanträde i Värdshuset den
19 april beslutades, dels att konsumtions
iöreningen skulle övertaga restaurang
rörelsen i Värdshuset, dels att i princip
godkänna ett föreliggande preliminärt
kontrakt med fabriken.

A. Kock.

Valborgsmässofirandet

var 1 ar förlagt till gärdet invid gamla
Skyttepaviljongen. Trots den kyliga vä
derleken, hade mycket folk samlats för att
hälsa våren.
Vid bålet talade pastor J. Movinger som

utbringade ett kraftigt besvarat leve för
våren. Musikkåren och manskören svara
de för ett vackert framförande av de tra
ditionella vårmelodierna. Unga örnar bi
drog med några trevliga lägervisor. Där
efter blev det publikens tur att värma upp
sig. Under ledning av hr G. Dahlberg
sjöngs unisont ett knippe vårsånger. Kväl
lens klimax nåddes då Hembygdsgillets
folkdanslag visade vad de lärt under den
gångna vintern. Debuten blev en succe,
särskilt den s. k. oxdansen. Därefter fick
publiken åter vara med i ett par värme
och glädjespridande ringdanser.
Som avslutning sjöng manskören "Sve

riges Flagga".
Gunnar P.

första maj
firades under stor tillslutning. I Klubbpar
ken hölls tal av riksdagsman Seth Molan
der, Stockholm.
Blåsorkestern och manskören bidrog

förtjänstfullt med ett omväxlande· och vac
kert program; Manskörens passande re
pertoar är värd en särskild eloge.

Gunnar P.

första-majfest i Kapellet.
Baptistförsamlingens och missionsiör

samlingens ungdomsföreningar anordna
de i Iikhet med föregående år första-maj
fest. Denna gång hölls den i Kapellet.
Pastor 0. Lövgren höll ett inledningsanfö
rande och pastor Manne Lundgren från
Stockholm predikade. Säng och musik ut
fördes av de · båda församlingarnas
sångarkrafter.

0. L.

Orgelinvigning i kyrkan.
Den 4 maj invigdes Gustavsbergs ny

restaurerade orgel med en enkel och vär
dig högtidsstund.
Efter det församlingen sjungit ps. 207

och kyrkokören "Dig vare lov och pris",
av Widen, förrättade pastor J. Movinger
och komminister Wanngård invigningen.
Kantor G. Borg redogjorde för orgelns
om- och tillbyggnad och de större möj
ligheter som nu stå organisten till buds
att på ett mera njutbart sätt leda Iörsarn
lingssången. Ur denna redogörelse kan
bl. a. nämnas, att orgeln nu har 18 stäm
mor mot förut 12, samt att nytt spelbord
installerats, vilket genom sitt praktiska
utförande underlättar spelningen avsevärt.
Kostnaden för ombyggnaden av orgeln
belöper sig till omkring 8:000 kr. Pas
toralieöverskottskassan har bidragit med
5.000 kr. och Gustavsbergs porslinsfabrik
med 3.000 kr.
Kören sjöng "Helig" av J. Seb. Bach. På

orgeln utfördes därefter ett par Bach
kompositioner, där orgelns hela register
utnyttjades och gav allt vad ett vanligt
öra kan begära av musikaliskt välljud.
Som avslutning spelades "Högtidsmarsch"
av Westblad. Kören leddes av kantor G.
Borg. Vid orgeln tjänstgjorde musikdirek
tör G. Westblad, Stockholm.

Gunnar Pettersson.

70-årshögtid

firar Gustavsbergs missionsförsamling
söndagen den 30 maj kl. 4 em. Riksdags
man G. Mosesson och distriktsförestån
dare J. Björklund komma då att tala.

Kyrkoherde John Erik Woxström.

Den 21 mars firade kyrkoherde
John Erik Woxströrn sin sextioårs
dag. Många församlingsbor och re
presentanter för olika organisatio
ner framförde sina hyllningar. Kyr
kans sångkör började uppvakt
ningarnas rad. Repr. för kyrkofull
mäktige och skolan, för kyrkliga ar
betskretsen och världsfredsmissio
nen samt hela kyrkorådet läto ho
nom känna, att han har många vän
ner.
John Woxström har hunnit med

mycket. Den 25 maj 1913 prästvig
des han. År 1916 valdes han till
komminister i Bjuråker och Norrala
och utnämndes till kyrkoherde i
Gustavsberg den 23 sept. 1927.
Hans största intresse är världsfreds
missionen. År 1919 startade han
månadsskriften Fredsmissionären o.
lade några år senare grunden till den
s. k. befrielsefonden, som nu har
omkring 16.000 kr. I fredsfrågan har
han även utgivit ett flertal skrifter.

J. M.
--0--

Nykterhetsfolkets dag firas också detta
år med en högtidlighet i Klubbparken
Kristi himmelsfärdsdag kl. 3 em. fil. kand.
Nils Netz talar och skolbarnen sjunga.

En Lottahögtid anordnas i Gustavs
bergs kyrka Kristi himmelsfärdsdag kl.
5 em.
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Korporationsfotbollen blir 'mer och mer
omtyckt. Inom de olika avdelningarna
inom fabriken har under den senaste ti
den fotbollslag sammansatts. Det har där
vid visat sig, att det finns många goda
fotbollsspelare trots att samhällets idrotts
förening har stora svårigheter utåt att få
ett representativt lag. Att korporations
fotbollen överallt är omtyckt bevisas bl. a.
därav att vid Atlas Diesel en särskild
idrottsledare anställts inom företaget.
Det var utearbetarna, som tog initiati

vet, genom att utmana _llanitetsgjuteriet.
Enligt tipsen före matchen var vinsten
med 4----l liten, men efter spelfördelningen
var den för stor. Spelet var mycket bra.
Sanitetslagets kedja spelade stundtals
mycket vacker fotboll. Detta ledde inte
till önskat resultat på grund av utearbetar
nas ypperliga bakre försvar. I övrigt ha
de båda lagen såväl starka som svaga
punkter.
Sanitetsgjuteriet spelade några dagar

senare mot ett lag från steatitavdelningen.
Gjuteriet vann då med 3-1 trots stea
titslagets mål i första minuten. Steatit
avdelningen hade samlat ett gott lag,
oaktat att avdelningen endast har ett fåtal
manliga anställda.
Att det senare laget är starkt, bevisa

des av deras match mot utearbetarna.
Efter en mycket fartfyllt och god match
segrade dock utearbetarna med 3 mål
mot 2.
Utearbetarna har ansett, att så många

som möjligt skall deltaga i det ädla fot
bollsspelet. Därför har de bildat ett andra
lag. Att detta icke ligger långt efter
förstalaget syntes av matchen mot arbets
ledarna, vilka också har ett starkt lag.
Resultatet 2-2 måste anses rättvist.
Sanitetsgjuteriets revanschmatch mot

utearbetarna slutade med en seger för de
senare med 4--0. Sanitetsgjuteriet måste
vid detta tillfälle insätta flera reserver.

Lottar - hemvärn möttes i en roande
match, där den ekonomiska behållningen
ttelt tillföll A. T: s insamling till förmån
för Klintenfamiljen. C:a 500 personer ha
de mött upp, dels för att få en stunds för
ströelse, dels - men dock först och
främst - för att i någon mån hjälpa den
hårt drabbade familjen. Behållningen blev
371 kronor - ett gott resultat. Match
resultatet, 5-4 för !ottorna - kanske
mest beroende på den manliga hövlighe
ten - var också gott.
Det har visat sig, att intresse och möj

ligheter finns för en lokal fotbollsserie.
Ordna och sätt igång med en sådan. Vi
skall med intresse följa utvecklingen.

Gustav Andersson;

Sparandet får •mening
Sparbanksboken har förverkligat många drömmar. Med regel
bundna insättningar och ränta på ränta blir till och med en
liten sparslant stor med åren. Och större blir den, ju förr Du
börjar... Börja i dag! Spara i sparbanken!~-

STOCKHOLMS LÄNS SPARBANK
FILIAL I GUSTAVSBERG

Lokal: folkSik:oleexp. öppet måndag, onsdag och fredag kl. 6,30-7,30

PR EN U M ER ERA på

OUSTAVSBEROAREN!
Nu kan deri som så önskar få prenu

merera på Gustavsbergaren. För hela året
1943 kostar den endast I : 50. (Ännu fin
nas några exemplar kvar av tidningens
två första nummer). Från och med maj
till årets slut är priset en krona.
Prenumeranterna i samhället få tidning

en fritt hemburen. Prenumeranter på
andra orter få den i korsband pr post.
Prenumerationsavgiften insändes till tid
ningens redaktion. Man kan däremot inte
verkställa prenumeration på posten, så
som beträffande de flesta andra tidningar.
Gustavsbergaren är nämligen ännu inte
införd i tidningstaxan.
Gustavsbergare eller andra, som för vän
ner och bekanta på skilda orter i landet
önska prenumerera på Gustavsbergaren,
kunna till Redaktionen insända angivet
belopp, och tidningen tillställes vederbö
rande så snart den utkommit.

Redaktionen.

Redaktör och ansv. utg.:
Gustav Andersson.

Tallåsen 6, Gustavsberg. Tel. 357

Redaktionskommitte:
Gösta Dahlberg, Harald Lindholm,
Oscar Lövgren, Johan Movinger.

ANNONSPRIS:
20 öre pr mm.
25 öre pr mm. för särskilt begärd plats.

PRENUMERATION SPRI S;
t; 50 för hela året 1943
I kr. från och med maj till årets slut.

ANNONSERA I
GUSTAVSBERGARE
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VÄDJAN ·till våra kunder.
Gör såvitt möjligt edra inköp före
lördagar och helgdagsaftnar. Däri
genom undvikes den stora köbild
ningen dessa dagar; Spara till lör
dagar och helgdagsaftnar endast de
då oundgängligaste inköpen.

Gustavsbergs KONSUM
--------------1

Amerika
mitt i världen

av Gunnar Myrdal

Ur innehållet:
Den amerikanska världsbilden.
Amerikas inställning till bundsför
vanter och fiender. - Amerika och
Norden. - Negerfrågan i Amerika
just nu. _ Rasfrågan i världspoli
tiken. - Monopolism och industriell
expansion. - Det internationella
återuppbyggnadsproblemet.

Pris kr. 2: 7 5
I varje bokhandel

/KIF:§ lb>olk/ö1rll«11g

SåLJES TILL FÖRMÅN
FÖR

BARN OCH GAMLA

SOCIAL-DEMOKRATEN
är bra

f I e r a· a v s e e n d e n bä s t

PRENUMERERA
genom vårt ombud

Gunnar Pettersson
V i llagatan 5, Gustavsberg

ORIENTERING
- ett lockande friluftsnöje

Den orienteringskunnige kan ta sig fram
var som helst i skogen. Han hittar över
allt - ty han behärskar karta och kom
pass. För honom blir vistelsen i skog och
mark alltid ny, alltid skiftande och loc
kande.
Brevskolan har på initiativ av Riksförbun
dets sarnarbetskornmitte och i samråd
med Svenska Orienteringsförbundet utgi
vit en trevlig och intressant kurs i orien
tering. Författare är den svenske mästa
ren i budkavleorientering 1940 och 1942
Stig Hedenström,

Studiebreven är i regel 32-sidiga och rikt
illustrerade.

BRE V 1 Inledning - Kartan: skala,
indelning, karttecken.

BRE V 2 Kompassen: dess delar,
missvisningen. - Väder-
strecken. - Terrängangivel
ser. - En promenad med
karta. - En promenad med
kompass.

BRE V 3 "Stigarnas psykologi". Väg
val i terrängen. - Tävling
eri: träning, utrustning, da
garna före tävlingen.

BRE V 4 Ett tävlingsexempel.
BRE V 5 Orientering i mörker - Ori

entering i vintertid. - Orien
tering i fjällen. - Naturvett.

Kursen kostar för enskild deltagare 16 kr.
vid kontantbetalning och 17 kr. vid må
namg delbetalning. I studiecirklar med
minst 5 deltagare blir priset pr deltagare
7 resp. 7:50 kT.

~

BREVSKOLAN

SKRIV I DAG -
STARTA I MORGON

SlOCKHOLM 15

Pris 25 öre. Umeå 1943 • Larsson & C:os Tryckeri



Nr 4 AUG. 1942

UTGIVEN AV
D1\KUSSIONSCIRKEL
FORUM
I GUSTAVSBERG

dtJ.mmarnumrel
av Gusiavsbergaren har kanske ett
något lättare innehåll än tidningens
tre första nummer. Sommarsol lyser
över det. I flera artiklar talas det om
semester och semesterminnen, om
skolavslutning •Och skolresor. I kri
gets år 1943 borde sannerligen det
stämma oss till andaktsfull tack
samhet, att vi så kunna få fira som
maren.

Under sommaren går det nog ock
så lättare än någon annan gång på
året att till fullo inse fördelen av att
vara bosatt i en av skärgårdens
vackraste bygder. Leende dalar,
skogklädda höjder, bördiga fält,
holmrika vikar och sund runt om
kring vårt samhälle borde hos oss
alla frammana en sann och varaktig
hembygdskänsla. Ty en sådan måste
växa fram. Men den är något mer än
kärlek till själva trakten. För att

• hembygdskänsla-n skall bli sann och
- varaktig måste man leva med i byg

dens liv, känna dess historia, dela
dess ansvar och efter förmåga vara
med om att göra den bättre och bätt
re. Hembygdskånslan måste odlas.

-c~ ·, Detta framhålles i den ledande arti
keln. Dikten Lämshaga går i samma
riktning och pekar på den myckenhet
av vederkvickelsemöjligheter vår
bygds omgivningar äger.

Artikeln Mod vill belysa en vik
tig sida av det personliga livet och
umgängelsen människor emellan.

Tredje numret av Gustavsbergaren
är nästan slutsålt. Sprid även som
marnumret!

Låt oss i nästa nummer, som
utkommer omkring den 15 oki.,
läsa också ett bidrag från Dig.

R e d a k t i o n e n.

På åkern står gyllene rader av skylair!
med ax, som de mognade rägkornen bär.
Från bergsskrevans lya i kvällen det ylar,
och måsarna lyfter fr!ån månbleka skär.

När månskivan trolskt glider fram på sin
bana,

dess gyllene strålar som brospann läggs
ut.

Vi skapelsens skönhet väl ser och kan ana
men förstår ej dess under från början till

slut.

Här blottas en drömvärld i havsvikens
spegel,

och drömblodet spelar vid fullmånens
sken,

och månglitter tömmes i diktarens· degel
och formas till tanke så strålande ren.

Bild frim liustavshe1·t1

Vid kornknarrens kväUsspel ett eko där
svarar

från dalgångens kjusa och månbelyst häll,
och yngling till jungfru sin älskog för

klarar;
de svärmar på stigen i månskenets kväll.

Där synes på fjärden en drömftodens färja,
när månen går fram med sin skimrande

stäv.
Och trolska sirener försöker att snärja
med lockrop från vikar med vajande säv.

I kvällningens timma, då kornblixtar
· ljunga,

är sångmön oss nära, bevågen och huld.
Hon kommer vart hjärta att brinna och

sjunga
till luta med strängar av silver och guld.

J. A. L ö f d a I.

Ufsilil fritn ViiJ'JlsJmsefs bulJio11g

AHGHSTIHJ!ÄLL
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måste uppleva den frälsande livsmakten,
som skapar i vårt liv en fast rangordning
- ger ledning, eggelse och tröst", säger
Manfred Björkquist. Självkännedom leder
till mod. Men hyckleri framskapar miss
mod och vanföreställningar. Ofta har det
varit så, att livet vunnit gestalt, då män
niskan ställts inför uppgifter, som varit
större än hon själv. Under tjänandet fram
växer målet. Det inre livets kraft och för
måga är väldig, då det gäller att förvand
la och nyskapa det yttre livet.
Men det finns ock ett falskt mod, som

ofta kan ha utseendet av verkligt mod -
övermodet. Låt ett exempel få belysa
skillnaden mellan mod och övermod. En
person har starkt hjärtfel. Han är förbju
den att röra sig häftigt. Men detta till
trots ställer han upp och löper 1.500 m. ,;,i;,,
Han är då övermodig - och dum. Men .,...
samme person står på kajen .oeh ser, att
någon håller på att drunkna ute i Farsta
viken. Han störtar sig i vattnet och räd-
dar den nödställde. Han är modig. Vad är A
skillnaden? 1 förra fallet handlade han av W
egoism för att vinna ära och berömmelse.
I det andra fallet handlade han osjälviskt
för att rädda en annan med risk att själv
gå under. Han glömde sig själv.
Den övermodige ser bara sig själv och

tänker mest på sig själv. Den modige un
derhandlar aldrig med sin plikt. H a n
s a m l a r s i n a k r a f t e r i h ä n
g i v e 1 s e n f ö r e t t m å I. Han är
aldrig rädd att lida och offra för en god
sak, för sin tro och övertygelse. Han er
känner sina fel och söker upprättelse och
förlåtelse.
Det är lyckligt för ett samhälle, om det

äger modiga män och kvinnor. Ty något
av det bästa man kan säga om en män
niska, vare sig det är en rik man, som
kämpar mot övermodet, eller en fattig •
änka, som kämpar mot modlösheten, är
detta: hon är modig - modig i detta
ords fulla bemärkelse.

--0-- •6ustavsbergare !
Skördetiden är inne.------1-
Gör Din insats

i bärgningsarbetet

Anmäl Dig hos

Arbetsförmedlingen

eller

Kristidsnämnden

så här: "Vilken tapper människa! Om jag
ändå kunde bli en sådan!" Hurudan är då
den modige i jämförelse med den mod
löse? Allt vad den modige gör, är präg
lat av -en bestämd vilja. Han är självstän
dig, beslutsam, sanningsenlig, orädd och
trygg. Skulle. så fordras, vågar han att gå
mot strömmen. Andras mer eller mindre
välgrundade omdömen störa honom inte
ett dugg. Han är oberoende. Inte högmod
och uppblåsthet utan manlig ödmjukhet"
och naturlighet präglar hans uppträdande.
H a n i n g e r f ö r t r o e n d e och får
förtroende. Den modlöse åter är obeslut
sam, lätt att locka och lura. Han har ing
en tillkämpad uppfattning och tro utan
rättar sig i de flesta fall efter andras på
tryckningar. Därför äger han ingen fast
het och kan inte bestå bland människor,
som förstå att utnyttja "vännens" svag
heter till egen fördel. Livet är minst av
allt som en angenäm söndagspromenad
genom undersköna allcer. Nej, lidanden,
motgångar och frestelser av tusende slag
möta. Den modige bär lidandet med tå
lamod och möter svårigheterna med hopp
och förtröstan. Han låter sig inte bländas.
Han söker bli situationens herre. Den
modige vill något för att om möjligt kun
na hjälpa andra. Den modlöse åter faller
till föga. Hans liv blir ett enda stort jäm
kande och kompromissande. Han lyssnar
till höger och vänster. Han saknar den
modiges glädje. Gör han en god gärning,
besjälas han inte. riktigt av givandets
lycka. Den rnodlöse hamnar så lätt bland
dem som föra ett andligt lantstrykarliv.
Och andligen svältfödd är han sedan ett
ganska lätt byte för- dessa marknadsgyck
lare, som bjuda ut sitt kram. Då är fara å
färde. Den stora ledan är inte långt borta
och vandringen, som skulle vara ett mo
digt sökande, slutar ofta ute på den sto
ra likgiltighetens mossmarker. Andelivet
tynar bort. Modet försvinner.
Hur blir man en modig människa? Det

går inte på en gång. Martin Luther beräk
nar hela livet för en sådan daning. "Vi äro
ej, vi bliva. Vårt liv är ej ett varande utan
ett vardande". Man blir inte en karaktärs
fast och modig människa genom att sätta
sig ned och besluta: nu skall det
ske. Vore det så lätt, skulle der
inte finnas något vankelmod bland
oss. U t g å n g s p u n k t .e n är
hjärtats oro och längtan och missnöjet
med sig själv i det modlösa tillståndet.
V ä g e n är den ärlige sökarens. M å I e t
är fasthet och mod. Det goda inom oss
- det som Gud nedlagt i varje männi
skoliv - måste segra och få herraväldet.
Ingen blir något utan ansträngning. Det
måste vi hålla fast vid. Den modige frå
gar: hur skall jag få mening med mitt
liv? Det gäller att söka den upprättande
kraften. "Vi måste uppleva det som är
större än vi, större än samhället. . . Vi

Av JOHAN MOVINGER.

, Redaktionskommitte:
Gustav Andersson (ansv. utg.),
Gösta Dahlberg, Harald Lindholm,
Oscar Lövgren, Johan Movinger.

Expedition:
H. Lindholm, Grindstug. 11,

Gustavsberg
Tel. 308. Postgirokonto 275 I 73.

ANNONSPRIS

20 öre pr mm.
25 öre pr mm. för särskilt begärd plats.

PR E NU M E R A T I O N SP RIS:
l ;50 för hela året 1943
l kr. från och med maj till årets slut,

GUS1AV~BEQGAQEN

Religionen och filosofien tala om de ytt
re och de inre värdena i livet och skilja
på det som är av världen och det som är
ande. Striden dessa värden emellan är
mångtusenårig. Vår generation upplever,
hur denna stridslinje just nu fått· större
utsträckning än någonsin förr. Men tar
man på allvar upp detta problem, gör
man snart en häpnadsväckande, sporran
de och eggande upptäckt. Livströmmen
går i första hand inte från tingen till oss
utan tvärtom från oss till tingen. De bli
va, vad vi göra dem till. De präglas av
vår uppfattning och bestämmas av våra
intressen. D e t i n r e 1 i v e t d a n a r
det yttre. För varje människa borde
det därför vara en huvuduppgift att beva
ra det inre livet friskt och sunt. Visserli
gen betraktas andelivet av många såsom
något mystiskt. En och annan anser det
rent av ha ett stänk av humbug över sig.
Men går det att bortförklara andelivet?
Nej! Hurudant livet blir, beror till stor del
på oss själva, om vi äro karaktärsfasta
människor eller såsom lekbollar för nyck
fulla hugskott. Jag hoppas att vid ett se,
nare tillfälle få klarlägga karaktärsdaning
en. För denna artikel är det dock nödvän
digt att i ett par ord fastställa, vad som
menas med karaktär. Den har ju många
olika sidor och utformningar. Kar a k
t är en är kort sagt -
intet .a n n a t än det b e fästa
d e s i n n e I a g e t . En sida av detta
sinnelag är modet. Detta hör således till
karaktären.
De gamla grekiska filosoferna räknade

modet som en av de fyra kardinaldygder
.na, Modet är sannerligen en kardinal
dygd. Alla ha vi väl, då vi stått inför en
modig människa, känt beundran och tänkt
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HemhHfldsliänsla.
I många avseenden är det en betydande skillnad

mellan staden och samhället å ena sidan samt lands
bygden å den andra. Detta gäller inte minst ifråga
om hembygdskänslan. Framför allt blir skillnaden
här mycket stor, om det å ena sidan gäller ett bruks
samhälle, där praktiskt taget alla bo i hyreshus, och

- å andra sidan en landsbygd med självägande bonde
stam, där gårdarna ofta gå i arv från far till son i
många generationer.
'Det ligger i öppen dag, att den, som bor i hyreshus

och kanske flyttar från det ena till det andra, och un
der dagarna arbetar i en fabrik, vilken för honom
blott betyder en anordning, varigenom han kan få en
viss veckopenning, inte får sin själs rottrådar så
starkt fästa vid hembygden. Det blir ett helt annat
förhållande för den självägande lantbrukaren, som
kan betrakta det hus han bor i som sitt eget, den jord
han brukar som sin och de ängar och skogar, som om
giva den såsom sina egna. Han har kommit in i sin
ställning och sitt arbete genom sina fäder och läm
nar till slut sin gård åt sina barn. Den som inte på nä
ra håll sett vad detta betyder av rotfasthet i svensk
jord och bygd, kan aldrig förstå det.

•
Vid sidan av en trygg svensk självägande bonde är

den i hyreshuset boende fabriksarbetaren ganska rot
lös och hemlös. Han river sig också lättare loss och
flyttar från plats till plats.
Nu är emellertid hembygdskänslan liksom foster

landskänslan av synnerligt stort värde. En hög upp-
-~• skattning av fosterland och hembygd skänker känsla

av lycka och tillfredsställelse, medan tron, att det in
te är något man kan kalla fosterland och hembygd,
skapar missnöje och otillfredsställelse.
Hembygdskänslan, som är ett uttryck för gemen

skap och samhörighet med bygd och folk, ökar triv
seln och möjligheten till samarbete med andra. Sak
nar man hembygdskänsla, ligger det nära till hands,
att man i förhållande till omgivningen blir kritiksjuk
och isolerar sig som en skygg enstöring.
Hembygdskänslans uppkomst och vidmakthållan

de beror i viss utsträckning på de förhållanden, un
der vilka man lever. Men det är inte enbart en miljö
fråga. Det är minst lika mycket också en personlig
hetsfråga.
.. Man kan nog utan tvekan påstå, att hembygds
känslan i Gustavsberg inte är synnerligen stark. Det
ta sammanhänger naturligtvis med samhällets struk-

tur. Den infödde gustavsbergaren har växt upp vid
att hållas i stränga tyglar. Och att, som det ofta sked
de förr, tränga ihop familjen i ett rum och samtidigt
tvinga den att ta emot inneboende, kunde inte annat
än hos var och en skapa en känsla av hemlöshet och
missmod. Det fanns ju ingenting av hem och bygd,
som man kunde känna sig ha gemenskap i, än mindre
själv äga. Den fruktan och mindervärdighetskänsla,
som man föddes och fostrades vid, sitter djupt. Den
hänger i länge och kan ta sig en del ganska egendom
liga uttryck. Då under en ny regim väntade snabba
förändringar inte komma till stånd, vill misstänksam
heten från samhällets omyndighetstid alltfort gärna
yppa sig.

Dock bör man ha rätt att fatta det så, att Koopera
tiva Förbundets övertagande av Gustavsberg också
betydde samhällets myndighetsförklaring, Den pat
riarkaliska anda, som förut var rådande och som för
visso hade sina förtjänster - framför allt för männi
skor, som voro osjälvständiga och behövde ledas -
ersättes med en regim, vars samlande princip är sam
verkan. Det betyder som sagt en myndighetsförkla
ring av samhället och samhällsmedborgaren.

Man kan inte hysa någon hembygdskänsla, om man
inte vet sig ha del i bygden och dess liv. Man måste
kunna sätta värde på det som finns och samtidigt ha
vilja att göra det som finns ännu bättre.
För trettio år sedan hördes ofta uttryck som detta:

"Man talar om fosterland och att man skall offra för
fosterlandet och kämpa för det, men vad ha vi egent
ligen för fosterland, som vi skulle kunna kämpa och
offra för?" Det pågående världskriget visar, att man
nu - allestädes i vårt land - tänker och talar annor-

• lunda i detta avseende än för trettio år sedan. Vi ha
upptäckt fosterlandet. Utan tvivel hänger detta nya
betraktelsesätt samman med de sociala omdaningarna
av samhället och som följd härav en ny delaktighet
i dess liv. Men det har också att göra med en om
svängning i tänkande och personlig uppfattning.
Det misspryder oss inte i Gustavsberg, om vi älska

särskilt vårt samhälle och hålla på det och om vi tro,
att människorna äro minst lika präktiga och duktiga
här som i andra bygder samt att det är möjligt att
här få det lika trivsamt och bra som annorstädes. Det
är en farlig och felaktig uppfattning, som här eller
annorstädes tar sig uttryck i tanken: "På andra plat
ser är det nog trivsamt och bra, där äro människor
na goda och glada och där är det på allt sätt bättre,
men här är det inte mycket med någon och här är
rena tråkigheten".
Till hembygdskänslan hör förvisso också intresset

för sin bygds historia. För oss i Gustavsbergarens
redaktion har det varit en synnerlig glädje att se
det stora intresse, som inte minst artiklarna om det
gamla Gustavsberg ha tilldragit sig. I detta intresse
utläsa vi inte endast välvilja mot tidningen utan
framför allt kärlek till bygden och folket. Även på an
nat sätt har detta uttryck för hembygdskänsla kom
mit till synes. Detta är förvisso ett gott hälsotecken.
Från redaktionens sida skola vi göra allt för att på
denna väg väcka och underhålla känslan för hembyg
den. Det finns många intressanta minnen och episo
der att rädda från det gamla Gustavsberg. Envar är
välkommen med bidrag.
Kanske är det på tiden att stärka och vidmakthålla

hembygdskänslan genom bildandet av en hembygds-
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(Melodi: Fjäril'n vingad syns på Haga)

AUGUSTI 1943

MöT UPP TILL

HEMBY6DSFESTEN
i KLUBBPARKEN

Lördagen den 21 aug. och
Söndagen den 22 aug.

"Det är faktiskt en riktig väckelse
skrift, en propaganda för konsten J.,y
att se i ordets både bokstavliga och ._
figurliga betydelse."

Saga Norlen i Afton-BJadet.

•Översatt från danskan och
bearbetad av fil. lie.

Rune Norberg.

Vardagskonst
- världskonst

IKIF:§ l&olkJö,rll<i1lg

5: 75, inb. 7: 75-

"En märklig bok ur mer än en syn
punkt. Den torde i förhållande till
innehåll och utstyrsel vara den pris
billigaste bok som utkommit i Sverige
sedan dyrtiden tog sin början."

Stig Ahlgren i Afton Tidningen.

R. Broby-johansen

Stor Folkdansuppvisning. Musik. Sång.

Lekar. Gammal dans. Tombola och

trevliga Basaranordnlngar. Entre
50 öre, Barn fri entre,

Gustavsbergs Hembygdsgilte.

Hör, i Rilogsskogen klingar
Gökens låt lrån tall och gran,
Skrockande till flykt sig svingar
Då och då en 'Skrämd fasan.
På stallvreten älgar vila,
Ofta nog ett tiotal,
Näpna rådjur skyndsamt ila
Mot Edsberg och Andersdal,

Bovikshages skönhet lockar
Sommargäster år från . år;
På Fårhohnen campa flockar
från flickscouters glada kår.
Undan gatorna och flärden
Hit de flytt med vårens vind,
Sol och fläkt från Griisslingfjärden
Skänka färg åt bleknad kind'.

Vill du fiskelyckan trygga
Tidigt någon vacker dag,
Låna båt vid fiskams brygga
och ta med dig spön och drag.
Ut på grundet solen gassar,
Abborm lovar täta napp.
J Storholmens grova vassar
Hugga gäddorna i kapp.

önskar sen du färden sluta
Enligt övlig nutidssed,
Kan du sjö- och solbad njuta
I all frid på Södersved.
Ja, Lämshaga kan dig freda
Frän bekymt"ens hårda slag
och som fristad dig bereda
Landets tjusande behag.

Knut Lindhe.

Utan tvivel skulle en sådan för
ening ha en uppgift att fylla också
i Gustavsberg. Frågan framkastas
och må dryftas av varje gustavs
bergare, som har hembvgdskänsla
och gärna skulle vilja se en sådan
känsla växa sig starkare i vår
bygd. Kanske är tiden inne för en
positiv lösning av denna fråga. I så
fall skulle det bli ett gott medel att
stärka hembygd3känsla.n i Gus
tavsberg, och ingen torde väl me
na, att detta skulle vara överflö
digt.

0 s c a r L ö v g r e n.

Promenera, om du mäktar,
Upp till Alängsbackes krön,
Där du möts av sommarfläktar
Från Kolström och Ingarön.
Högt i furutoppen ljuder
trastens jublande musik,
och en härlig utsikt bjuder
Dig det vackra Idalsvik,

Vänligt hälsar dig Lämshaga
Slottet med sin grå fasad,
En trehundraårig' saga
Täljer på sitt minnesblad;
Än ej anfrätt utav masken,
ståtar i sin fulla prakt
Invid· gaveln jätteasken
som en åldrig, trogen vakt.

Gnid ur ögat sömnens rester,
upp och ut att höra på
Ladugårdens hornorkester,
När till Dyan den skall gå.
Bort från Långträskhållet smattra
Genom skogen jägarns skott
Och ·gräsänder muntert. snattra
Borta vid Helvetespott.

Nöjsamt är att vaket följa
Dagsarbetets jämna gång,
Se hur sädesfälten bölja,
Höra skördmaskinens sång,
Se hästräfsan radrätt köras,
Och hur raskt med kraftig hand
Höet hässjas, vetet störas
Under menlöst skämt ibland.

förening. Visserligen ha v1 mgen
brist på organisationer i vårt sam-

- hälle, men vi ha ingen som kan fyl
la hembygdsföreningens uppgift,
även om andra föreningar på vissa
punkter skulle ha hembygdsför
eningens funktion. Så har ju L ex.
A. B. F. anordnat tvenne föredrag
om gustavsbergsbygdens historia.
Men en hembygdsförening skulle

· ju i första hand ta sikte på att
samla och bevara bygdeminnen av
olika slag och med utgångspunkt
bl. a. från dessa väcka och vid
makthålla intresset för hembyg
dens natur och kultur.
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net ändrades till Gustavsbergs
missionsförsamling. ·
För sin lokalfråga har försam

lingen varit helt beroende av
bruksledningens välvilja. Det har
inte varit möjligt för församling
en att förvärva en tomtplats och
få rätt att bygga en gudstjänstlo
kal. Brukspatron Wilh. Odelberg
visade dock välvilja så till vida, att
församlingen 1875 fick ett rum i
en fabriksarbetares lägenhet, nu
varande Ekedalsvägen 3, upplåten
till missionssal, Då denna blev för
trång, uppläts en annan. Ofta fick
församlingen ha sina möten och
gudstjänster i kyrkan. Även denna
bestämde ju brukspatron Odelberg
på den tiden över. Slutligen bygg
de och upplät han år 1901 ett mis
sionshus för församlingens verk
samhet. Men missionshuset skulle
samtidigt användas också till kom
munalhus. Trots den förståelse och
välvilja församlingen således fått
möta, har den dock ej kunnat få bli
ägare av och helt få bestämman
derätten över den gudstjänstlokal,
den fått använda.

Sedan 1895 har församlingen
haft fast anställda predikanter. J.
A. Bergqvist var den förste. Efter
honom ha följande tjänat i denna
församling: P. 0. Nyberg, Oscar
Mellblom, Oskar Nilsson, Oscar
Höglund, E. A. Almqvist, John
Hagby, Wiking Sjöberg, Lambert
Östman och Oscar Lövgren. Den
sistnämnde är nu församlingens
predikant och föreståndare".

År 1910 rapporterade försam
lingen ett medlemsantal på inte
mindre än 194. Sedan denna tid har
medlemsantalet sjunkit så gott

över den lilla missionsgruppen i
Gustavsberg. Det tillgick på det
sättet, att· brukspredikanten sön
dag efter söndag predikade i kyr
kan mot "waldonströmarna". Sam
manhållningen inom missionsgrup
pen var dock god. Där verkade för
soningsstriden på intet sätt splitt
rande.

År 1883 hade man kommit dit
hän, att man kunde omvandla Gus
stavsbergs missionsförening till
Gustavsbergs kristna friförsam
hng, Detta namn har den behållit
ända till början av 1942, då nam-

år tillkom också söndagsskola,
sångkör och syförening.
"Gustavsbergs porslinsfabriks

missionsförening", som den kallas
i protokollet från Svenska Mis
sionsförbundets första årsmöte
1879, var bland de allra första för
eningar, som anslöto sig till denna
föregående år bildade missionsor
ganisation.

Svallvågorna av den stora förso
ningsstriden drogo fram också

Dessa fem började 1870 samlas
till gemensamma uppbyggelsestun
der. Utan att först ha utformat
någon fastare organisation ingingo
de 1872 med en gemensam skrivel
se till Lutherska missionsförening
en i Stockholm och anhöllo, att
dess predikanter måtte besöka
också Gustavsberg. En gång varje
månad - senare varannan vecka

fingo de också predikobesök
från Stockholm. Någon fast orga
niserad missionsförening eller -för
samling fanns det vid denna tid
inte i Gustavsberg, men den lilla
sammanslutningens funktion var
från detta år dock en förenings.
Därför kan 1872 betraktas som
församlingens begynnelseår. Redan
f'örra året skulle man alltså ha
kunnat fira 70-årshögtiden.

Då en troende skollärare, G. H.
Lagerström, hösten 1876 inflytta-

.. de, fick den lilla gruppen en något
mer föreningsmässig karaktär,
men det dröjde ända till 189D, in
nan stadgar antogos,

Vid 1870-talets mitt började
man enskilt fira Herrens nattvard.
En s. k. nattvardsförening bilda
des. Ett tiotal personer från Gus
tavsberg voro 1876 med om att un
_derteckna den till Konungen ställ
da petitionen om större frihet be
träffande nattvardens bruk. Detta

Missions-
församlinfJeH.

År 1870 fanns i Gustavsberg en
liten grupp avgjorda kristna, som
varken kände sig tillfredsställda
med kyrkans gudstjänstordning el
ler kunde ansluta sig till den här
redan 1860 bildade baptistförsam
lingen. Till sitt andliga ursprung
hade dessa mera samhörighet med .
de kretsar, varur Svenska Mis
sionsförbundet senare framgick.
De voro nämnda år fem till anta
let. En av dessa hade blivit väckt i
Vaxholm. En annan - kanske nå-

" gon mera - hade haft sitt andliga
hem i Lutherska missionsför
eningen i Stockholm. En annan
åter hade upplevat frälsningens
under i Småland. Den sistnämnde,
vars namn var Fredrik Hultman,
presenterades i Gustavsbergarens
första nummer. (Han fick uppleva
sin 95-årsdag, den 3 dec. förra
året, och avled vid den tidpunkt,
då nämnda tidningsnummer gick i
press) .
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väg utmed Dalälven förde karava
nen genom Torsångs och Gustavs
socknar, och nu gällde det att änt
ra de blåa bergen, som hela dagen
synts i fjärran. Sedan 15 liter
mjölk intagits i Gustavs mejeri
(heder åt mejeristen, som var till
mötesgående på helgdagen) mötte
backar, som förfärade de flesta.
Vattendelaren övervanns dock om
sider, och snart rullade vi utför
mot Rusgården och Bommarbo i
kapp med alla vattendragen, som
här börja sin långa färd mot Mä
laren och Saltsjön. Med en kvart
tillgodo för landskampen i fotboll
mot Danmark skymtade "hem
mets" dörr, och fru Olsson och
Britta hade kvällsmaten på bordet.
Tredjedagpingst användes för ~

rekognosering av Norrbärkebyg-
den. Smedjebackens kyrka besågs
och Uvbergets utsiktstorn bestegs.
Herosvallen med bredvidliggande
badplats avprovades. •

Dagen för hemresan var inne.
Det av bönderna efterlängtade reg
net kunde snart få komma, och det
skedde så. Men vad betyder 2½
timmars cykling i regn, när man
är ung och får byta strumpor och
skor på hotellrum i Säter. Att
"skuggan var sval i Säters sköna
dal" kunde också konstateras.
Efter ett kortare strandhugg i

Uppsala stod karavanen i sena
kvällen åter på Vasabron med nä
sorna vända mot Gustavsberg. Se-
dan ett motsträvigt bakhjul repa
rerats mitt på bron i kungl. hu
vudstaden, ormade sig den trötta
men glada kolonnen ut genom
Danvikstull. (Ordningsmakten va- ~
re prisad för välvilligt överseende .)
med alla trasiga lyktor). Vid tolvti-
den hälsades Farstavikens mjuka
strandlinje med glada igenkän
ningsrop.
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lovskoloni, som sjundeklassisterna
skulle få inviga.

I en dalgång mellan björkklädda
höjder slingrar vägen fram utmed
en liten sjö förbi grönskande val
lar och ängsklockvioletta ängar.
Mot skogsbrynet ligger den gulmå
lade herrgården med en gammal
trädgård på ena sidan och nykrat
tad gårdsplan framför huvudin
gången. Dörrarna öppnas och inne
i matsalen stå borden dukade. -

Gissa, om resenärerna trivdes!
Alla hjälptes åt att ställa i ord
ning: bolstrar stoppades med halm
och syddes ihop, metrevar snoddes
och spön letades, cyklar reparera
des. Dessutom provades båten vid
bryggan i Busjön och de närmaste
hagarna genomsnokades. Ja, tim
marna runno fort, och det blev
hastigt kväll på pingstafton.

De flesta skulle nog helst stan
nat i Bommarsbo alla dagarna,
men resan måste fortsättas pro
gramenligt. - - - Pingstdagens
högmässa i Stora Tuna kyrka var
vilsam efter 3 mils cykelfärd.
Halvvägs hade vi i Silvbergs kyrka
lyssnat till kantorns berättelse om
ett gammalt gruvkapells skiftande
öden. På eftermiddagen ställdes
upptäcktsfärden till Älvhagens
gammalgård och Wallinmuseum o.
efter ytterligare 2 mils cykling var
Falun inom synhåll, och vandrar
hemmet vid sjön Varpan fick gäs
ter.

Annandagen beskådades Falun.
Kristine kyrka imponerade, likaså
alla varphögarna vid gruvan, men
roligare var det att höra vaktmäs
taren i Ornässtugan berätta om
"flyktingens färd". En förtjusande

"Där var det bättre
att meta."

6

Dagen före pingstafton startade
folkskolans avgångsklass sin skol
resa. Det var 25 glada, förväntans
fulla ungdomar, som med sina cyk
lar efter två punkteringar och ett
framaxelbrott nådde Stockholms
central och äntrade tåget, som
strax ångade i väg upp mot Dalar
na. I Smedjebacken blev det cyk
larnas tur igen och efter en tim
mes åkning skymtade i en dunge
på andra sidan sjön resans huvud
kvarter, Gustavsbergs egen skol-

, som oupphörligt. Vid senaste års
skiftet var det 80. Orsakerna till
det sjunkande medlemsantalet äro
naturligtvis flera. Man kan peka
på stor dödlighet sedan 1910, då
församlingen började få många
medlemmar i äldre åldersgrupper.
Utflyttningarna ha varit betydan
de. Tio-femton medlemmar ha
övergått till pingströrelsen. Slutli
gen har den nya tidens anda gripit
alltmer omkring sig och gjort
evangeliskt arbete mindre frukt
bärande.

Offervilligheten och den ekono
miska omsättningen har däremot
inte varit i sjunkande. Tvärtom.
Församlingens kassa har under de
70 åren omslutit en summa på om
kring 255,000 kronor.

Sedan 1899 finns i anslutning
till församlingens verksamhet en
ungdomsförening och sedan 1922
också en juniorförening.

Den 30 maj firade församlingen
sin 70-årshögtid med god tillslut
ning och frimodig stämning. Till
högtiden utgavs en minnesskrift,
vari församlingens historia är jäm
förelsevis utförligt skildrad.
Missionsförsamlingen har i Gus

tavsberg med omnejd .utfört ett
evangeliskt arbete, vars verkliga
betydelse inte kan siffermässigt
uppvisas. I likhet med frikyrkliga
församlingar i allmänhet har den
alltid hävdat en personlig tilläg
nelse av den kristna tron och dess
förverkligande i praktisk livsfö
ring.

Utan brister har församlingen ej
lyckats utföra sitt arbete, men den
har haft ett· högt och stort syfte
och dess Herre är ännu större.
Hans ärende vill missionsförsam
[ingen i ,Gustavsberg alltfort gå.

0 s c a r L ö v g r e n.
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GUSTAVSBERGS VÄRDSHUS.
kaler såsom Gustavsbergs klubb,
folkskolan, ortens lokalavdelning
av Templarorden och Gustavs
bergs baptistförsamling. Men se
dan flera årtionden användes des
sa lokaler för värdshusets eget
bruk till kök och matsal. Där fanns
ock samhällets frisörsalong.

I andra våningen fanns bostä
der, läkarmottagning, gästrum
m. m. Senare iordningställdes här
en s. k. festvåning. Personalbostä
der och en del gästrum voro för
lagda 2 trappor upp.

Värdshusrörelsen var tidigare
även förbunden med gästgiverirö
relse, vilket bl. a. innebar skyldig
het att hålla behövligt antal
skjutshästar. Under årens lopp ge-

Den 4 juli 1943 återöppnades
Gustavsbergs värdshus efter en
genomgripande ombyggnad och re
staurering. Av denna anledning
kan några data ur värdshusets ti
digare skeden vara motiverade.

Byggnaden, som uppfördes på
samma tomt som den gamla gäst
givargården, stod färdig år 1861.
Den fick då fylla flera skiftande
behov. I källarvåningen fanns den
enligt tidens uppfattning oumbär
liga krogen med matservering. En
förmodligen mycket anspråkslös
bostad för källarmästaren-gästgi
varen var också inrymd här.
Bottenvåningen användes för

flera olika ändamål. Där hade
många olika institutioner sina lo-

SJwlresirns hiistu dug.
På pingstafton var vi hemma på

kolonin, där vi hade vårt högkvar
ter. Magistern hade rest till stan
för att få cykeln reparerad. Det
var bara fröken och vi hemma. Vi
skulle få låna en båt av arrenda-

"'torn på gården, men magistern ha
de strängt förbjudit oss att ta bå
ten, innan han kom tillbaka. Då
gjorde vi i ordning metspön och
letade mask. Sedan gick vi ut till
vagnsskjulen och lekte kurragöm
ma. Vi grävde ner oss i höet, så vi
inte syntes, och den som letade
gick över oss flera gånger.

Äntligen kom bussen, och ma
gistern var med. Nu fick vi åka ut
med båten, som vi väntat så länge
på. Vi åkte över till andra sidan,
där det var bättre att meta. Fram
emot kvällen rodde vi tillbaka. Vi
måste då ·ro flera gånger, ty båten
bar inte så många. Sista omgång
en var vi åtta i båten och två på
släp. Det var för många. Båten
gick bara 4 cm. över vattnet. Den
minsta lilla vickning och det hade
kunnat bli en katastrof. Det var
några spännande minuter, ty sjön
gick hög, och vågorna slog emot
relingen, men vi satt stilla och kom
lyckligt i land. Det kändes gott att
få en bit mat efter den vådliga
färden.
Efter maten gick vi upp på vårt

sovrum. Vi var nio pojkar på det
rummet. En av pojkarna frågade,
om han skulle berätta för oss. Alla
sade ja, och vi samlades kring
hans säng. Han berättade om
Chaplins guldfeber och mycket an
nat, tills magistern kom in och sa,
att vi måste sova. Då kröp vi ner
var och en i sin säng och somnade.

Arne Edman.
-o--

Vid folkskolans årsavslutning i Gus
tavsbergs kyrka utdelades premier till föl
jande elever: För bästa avgångsprov:
Göre! östlund, Inga-Maria Nilsson, Gun
nar Lövström, Bengt Johannesson. Bar
Iowska fonden: Inga-Maria Nilsson, Gun
nar Lövström, Tore Karlsson. Folkskolans
syförening: Anna-Lisa Blom, Vallie An
dersson, Hjördis Johansson. Slöjdlärarens
premium för utomordentligt gott uppfö
rande: Åke Hallberg, Åke Wallerrnan,
Hans Steen.

V. G.



nomgick rörelsen många skift
ningar beroende på rådande tids
förhållanden och de olika inneha
varnas personliga inställning och
duglighet. Den tidigare "ölperio
den" var nog enligt gamla sages
mäns uppgifter en tid på gott och
ont. Då serverades åtminstone tid-

___- vis bra mat till hyggliga priser.
Men den mycket livliga ölkonsum
tioneri hade en synnerligen oför
delaktig inverkan både i ekono
miskt · och socialt avseende.
Tiden efter krogens stängning

kännetecknas av täta ombyten av
innehavare. Sedan hösten 1941, då
källarmästare Folke Olsson upp
hörde med sin verksamhet, har re
staurangrörelsen i det gamla
värdshuset legat nere. Härigenom
kom samhället att sakna något så
väsentligt som ett offentligt nä
ringsställe,

När därför på inbjudan av fa
briksledningen planerna på en ny
restaurang i Gustavsberg började
diskuteras bland representanter
för olika organisationer och intres
segrupper i samhället, omfattades
förslaget med stort intresse. Bola
get skulle bekosta uppförandet av
en ny byggnad. Diskussionen kom
givetvis ock snart att röra sig om
den lämpligaste driftsformen. Ur
de förda förhandlingarna framgick
så småningom den bestämda me
ningen, att restaurangen borde
drivas i Konsumtionsföreningens
regi. Samtidigt med dessa över
läggningar pågingo förberedelser
na för restaurangbygget. Men här
visade det sig snart, att tidsläget
ej medgav ett nybygge.

Blickarna riktades· åter mot det
gamla värdshuset. Så blev det ock.
Värdshuset har fått sin renässans.
Resultatet av ombyggnadsarbe

tet har givit samhället en hyper
modern restaurang med en.barser
vering för c: a 130 gäster. För fa
milj efester och andra mer festligt
betonade sammankomster har man
i andra våningen smakfullt inred
da lokaler.

I översta våningen ha trevliga
rum ordnats för de av personalen,
som så önska.
Köket med sin hygieniska och

praktiska utrustning under skick
lig ledning och personal borgar för
att det som serveras är av hög
kvalitet.

Ombyggnadsarbetet, som plane
.rats av K. F: s arkitekt Olov Thun
ström, har utförts av· fabrikens
byggmästare Anton Skoglund och
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Altartavlan.
Det är säkert allmänt bekant, att

Gustavsbergs kyrka saknat den i
andra kyrkor så vanliga altartav
lan eller altarskåpet. Vid restau
reringen av kyrkan har emellertid
arkitekten på församlingens ön
skan utarbetat förslag till korets
prydande med en altartavla och ett
i valvbågen hängande triumfkru
cifix.
Krucifixet, som församlingen

först fick låna av konservator A.
Nilsson, Stockholm, och som hängt
i kyrkan sedan återinvigningen,
har nu inköpts och skänkts till för
samlingen av Kyrkliga arbetskret
sen.
Altartavlan, som av konstnären

Einar Forseth utarbetats i olika
förslag, har varit föremål för en
livlig diskussion i församlingen.
Konstnären Forseth har även vid
ett tillfälle inför kyrkofullmäktige
varit i tillfälle att bemöta den kri
tik, som framförts emot förslagen
genom en särskild kommitte från
församlingens sida.
Konstnären framhöll vid detta

tillfälle, att han särskilt vinnlagt
sig om att skapa ett verkligt
konstverk åt vår kyrka, dels eme
dan kyrkan ligger i huvudstadens
närhet och därigenom kan bli me
ra uppmärksammad, dels emedan
församlingen är ett industrisam
hälle med stora utvecklingsmöjlig
heter. Han vill därför skapa en al
tartavla, som representerar den tid
i vilken vi leva. Konstnären låter
oss skymta biskopen, som återin
vigde kyrkan, stående mitt ibland

bekostats av Gustavsbergs fabrik,
vilken även bekostat det väsentli
ga av inventarierna.

Arkitekt Seth 'I'horne har sva
rat för inredningen.

Vid en enkel högtidlighet lörda
gen den 3 juli, till vilken represen
tanter för samhällets samtliga in
stitutioner och organisationer in
bjudits, överlämnade ing. Hjalmar
Olson restaurangen åt Gustavs
bergs konsumtionsförening, som
nu driver rörelsen under den gam
la benämningen Gustavsbergs
värdshus. Den förhoppningen utta
lades av flera talare, att värdshu
set måtte bli till nytta och trevnad
för alla i samhället och för främ
lingar, som gästar det.

Anton Kock.
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representanter för olika yrken och
sammanslutningar, hemvärnsman
nen inte att förglömma. Äldre
mästare brukade alltid måla så, att
man ur deras konst kan utläsa
den tidens ideer,
Kristusgestalten i tavlans mitt

parti har. Forseth målat i större
skala. Kristus ser han som den tid
löse, den för alla tider lika aktuelle.
Kring Kristus finnas symbolerna
för de åtta saligheterna i bergs
predikan. Bibelspråket om liljorna
på marken och fåglarna under
himmelen har konstnären ock
framställt symboliskt genom små
barn, som lekande med blommor
sträcka armarna mot Mästaren och
genom måsar, som sväva under
himmelen.

I bakgrunden skymtar även bil
den av skärgården med vikar och
öar, båtar och broar samt huvud
stadens tinnar och tak.
Kristusgestalten, som kommer

att dominera tavlan, skall konstnä
ren framställa i sittande ställning,
en åsikt, som inte varit försam
lingens.
Emellertid ville församlingen ej

votera i en sådan fråga utan gav
konstnären fria händer. Pastor Jo
han Movinger hade till fullmäkti
ges sammanträde även från sak
kunnigt håll i Kungl. Byggnads
styrelsen skaffat intyg på, att den
sittande Kristusgestalten var att
föredraga, emedan en stående ge
stalt ej komme till sin rätt inom
tavlans förutbestämda yta.

Altartavlan med ram och upp
sättning kommer att kosta mellan
7-8.000 kr. Den största delen av
denna summa finnes redan till
gänglig genom gåvor. Det är kyr
korådets förhoppning, att reste
rande medel skola inkomma sna
rast möjligt, så att rådet kan full
göra sitt uppdrag och beställa al
tartavlan. av konstnären Einar
Forseth.

Det är kyrkorådets förhoppning
att altartavlan trots sin moderna
komposition skall stämma kyrko
besökarna till andakt. Den gamla
traditionella Kristusgestalten av
Tordvaldsen, såsom vi här i för
samlingen sett den i Missionshuset
eller i Gustavsbergsfabrikens pa
rianreproduktioner ha kanske i
viss mån begränsat vårt omdöme,
när det gäller Mästarens gestalt.
Konstnären Forseth har efter
långa och allvarliga studier kom
mit till det resultat, som han pre-
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LOTTORNA INVIGDA$ Oro och trygghet.

I

Bild från utman;~hen ur kyrkan.

Den numera nästan legendariska
Lotta Svärd kunde väl aldrig ana,
att hennes namn skulle förevigas
genom en av vårt lands · största
kvinnokårer i modern tid. Lottan
har blivit inkarnationen av den
sunda, offervilliga kvinnan, som
inte tvekar att göra sin plikt vid
sidan av männen i fredstid, och
som är beredd att dela och under
lätta deras uppgift, om kriget
skulle drabba vårt land.
Lottarörelsen har under de ytt

re händelsernas tryck expanderat
mycket hastigt. Även rent formellt
ha en del traditioner redan hunnit
utbilda sig. En av de vackraste av
dessa är den årligen återkomman
de lottainvigningen, då de nya lot
torna få avlägga lottalöftet. Denna
ceremoni ägde rum på Kristi him
melsfärdsdag i Gustavsbergs kyr
och hade förlänats en utomordent
ligt vacker och förebildlig inram
ning av församlingens komminis
ter, pastor Movinger.
Ett femtiotal lottor tågade för

bi de paraderande hemvärnsmän
nen från Gustavsberg och Ingarö
in i kyrkan, som var besökt av en
fulltalig menighet, varibland

. märktes Sveriges lottachef, gene
ralskan Maja Schmidt och di
striktschefen, grevinnan Hamilton.
HögtidHgheten inleddes med att en
av landets förnämsta organister,

senterar i sin Kristusgestalt för
oss. Det kan också bero på den
tjänstgörande prästmannen, hur
pass levande altartavlan blir i våra
sinnen.

A x e 1 B j ö r k m a n.

musikdirektör G. Westblad från
Botkyrka spelade preludium i G
moll av Bach. Efter psalmsång höll
sedan pastor Movinger · ett tal till
lottorna med utgångpunkt från
Jes. 40:28-31: "Den nya kraf
ten". Sedan Gustavsbergs mans
kör sjungit Mitt folk av G. Nord
qvist, följde en av musikdirektör
Westblad själv komponerad fri or
gelmeditation, kallad Den blom
stertid nu kommer. Till tonerna av
detta underbart vackra musikverk,
som i olika nyanser tolkar den
svenska sommaren, trädde lottor
na fram och avlade lottalöftet, som

· lyder,
- Jag N. N. lovar att i lottakå

rens anda och efter måttet av mi
na krafter bidraga till att värna
och bevara vårt svenska arv, kyr
ka, samhälle och kulturliv i hägnet
av Sveriges urgamla frihet, därtill
hjälpe mig Gud.
Lottorna förklarades invigda av

pastor Movinger och kårchefen,
fröken A. Larsson läste lottabö
nen. Under det man sjöng Vår
Gud är oss en väldig borg gingo
lottorna tillbaka till sina platser
för att lyssna till lottaerinran, som
lästes av generalskan Schmidt.

Dagen fick en särskilt högtidlig
prägel, då chefen för Gustavsbergs
fabrikers intressenter, ingenjör
Hjalmar Olson överlämnade en fa
na, vilken gripande välsignades av
pastor Movinger.
- Och nu vile Guds välsignelse

över denna fana. Vare den helgad i
fosterlandets tjänst. Vare den som
en signal till tapperhet. och mod.
Hållen den hög och ren. Välsignad
vare Du, Sveriges korsmärkta f'a-

Tåget ångade ut från Malmö på
väg mot Stockholm. Folk trängdes
i kupeerna, och det var ont om
sittplatser. Oro förmärktes i sinne
na. Det var i början av september
1939, då tyskarna just hade tågat
in i Polen. England hade förklarat
Tyskland krig. Sverige kallade si
na unga män att försvara landets
gränser.
övervägande unga män sågos

också bland passagerarna. Andra
resenärer skyndade hem till sina
respektive hemorter. Man var så
oviss om, hur det skulle bli. Det
låg spänning i luften.
Några bland passagerarna till

drogo sig min särskilda uppmärk
samhet. Vid ena fönstret hade en
medelålders herre med ganska: bis
ter uppsyn tagit plats. Han syntes
gå helt upp i sin tidning och krigs
händelserna. På bänken innanför
dörren satt en äldre gråhårig dam.
Det var ett fint och nobelt drag
över den gamla kvinnan. Hennes
dyrbara smycken vittnade om, att
hon hade det gott ställt här i livet.
Mitt emot sutto tvenne makar med
en liten blåögd och ljuslockig flic
ka.

Allt eftersom tiden skred blev
den lilla fyraåringen otålig och
frågade: "Mamma, är vi inte fram
me snart?" "Jo, snart, min lilla
vän", svarade modern. Så lyfte hon
upp sin flicka på bordet fram
för fönstret, så att hon bättre
skulle .kunna se åkrar; skogar och
människor samt allt i övrigt, som
tåget passerade förbi.
När flickan satt där, glömde hon

resans tråkigheter och började
sjunga. Buren av en späd men
trygg barnaröst tonade genom ku
pen den gamla välkända sången :
"Tryggare kan ingen vara än Guds
lilla barnaskara". Det blev med
ens så tyst i vagnen. Alla lyssna
de. Mannen' med den bistra uppsy-

na, i Guds Faderns och Sonens och
den Helige Andes namn. Amen.

Den ännu hoprullade fanan över
lämnades i koret till kårchefen,
som i sin tur överlämnade den till
idrottslottan fröken Pettersson,
som vecklade ut den, medan mans
kören sjöng Sveriges flagga. Hög
tidligheten avslutades med psal
men Nu tacker Gud allt folk och
en högtidsmarsch varefter fanan
bars ut ur kyrkan av lottorna.
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BOKNYTT~
Vigda:

den 8 maj chauffören Nils Gustaf
Vesterlund, Kocksg. 48, Stock
holm och hembitr, Nea Alice
Westerlund, Farstaudde,

/ den 15 maj ing. John Harry Gus
tafsson, Hornsg. 76, Stockholm
och kontoristen Vera Gunvor
Eriksson, Strandvik,

den 12 juni elektrotek. Nils Tors
ten Box, Höjdhagsv. 3 och kon
toristen Karin Elisabet Sand
ström, Första Tvärstigen,

den 13 juni cementgjut. Adolf Pst
rus Backlund, Sofielund och
hembitr. Alma Teresia Berg
ström, Sofielund, ·

den 20 juni jordbr.-arb. Nils Ivar
Ivarsson, örsunda, Gryta förs.

nen sänkte sin tidning i knäet och
lyssnade andäktigt. En tår skym
tade i den gamla fina damens
ögonvrår. Alla kände sig tydligen
gripna, då ett barn med rena
oskuldsfulla läppar sjöng om
trygghet mitt i oro. Omedveten
om medpassagerarnas uppmärk
samhet sjöng flickan den lilla ver
sen ända till slut.
"Tryggare kan ingen vara!" Var

det inte framför allt den sången
man lärde sig, när man var liten?
En älskad mor, som man kanske
först lärde den av, låg nu möjligen
gömd under torvan i hembygdens
kyrkogård. Eller kanske man som
barn lärt sig sjunga denna sång i
någon söndagsskola, då intet ännu
rövat bort ens barnatro?
För mig blev det som en häls

ning från Gud själv. Det var upp
lyftande natt i dessa dagar, så fyll
da av oro och otrygghet, bli på
mind om, att det i förtröstan till
Gud finns trygghet, trots krig och
ofrid i världen. Så fick den lilla
tösen omedvetet vara till välsig
nelse.

Dörren gick upp. Konduktören
kom in och ropade ut namnet på
nästa station. Någon minut sena
re stannade tåget, och de båda ma
karna med den· lilla fyraåriga flic
kan stego av. Tåget rusade vidare
mot Stockholm. Två timmar sena
re voro vi framme i huvudstaden
med dess brusande liv.

Men den lilla händelsen, som för
mången kanske ter sig ganska
obetydlig, bevarar jag som ett av
mina vackraste semesterminnen.

E l s a L i n d b o m.

och porsl.-arb. Ester Maria
Blomkvist, Åkerlyckan,

den 23 juni sanitetsgjut. Sven
Ragnar Lindberg, Tallåsen 23 o.
porsl.-arb. Gerda Olivia Nord
ström, Tallåsen 19,

den 26 juni verkstadsarb. Erik
Gunnar Lundberg, Djupög. A9,
Sollefteå och sortererskan Kers
tin Maria Johansson, Kommu
nalv, 1,

den 5 juli styrm, Knut Anders Joel
Johansson, Murbergsviken, Här
nösand och bitr. Elsa Maria Å
ström, Varvsallen 9, Härnösand,

den 10 juli gjuteriarb. Karl Sigurd
Miliander, Rådhusg, 16, Söder
tälje och Inga Margareta Möller,
Ingarög. 1,

den 11 juli tjänstem. Bo Reinhold
Jervinge, Ynglingag. 24, Stock
holm och Berit Margareta Mag
nusson, Karlav. 15 B, Stockholm,

den 24 juli verkstadsarb. Stig Har
ry Sigvard Nilsson, Nacka och
porsl.-arb. Daisy Marianne Rolf,
Skogsbo.

Födda:
den 24 april Rolf Evert, s. t. rörarb.
Frits Evert Nordström o. h. h.,
Ingarög. 2,

den 29 april Olle, s. t. ing. Bror
Vilhelm Werning o. h. h., 4
Tvärstig. 1,

den 2 maj Doris Margareta; d. t.
porsl.-arb. Karl Sigurd Petters-:
son o. h. h., Ingarög. 3,

den 3 maj Rolf Anders, s. t. in
spekt. Erik Reinhold Barkeby o.
h. h., Farsta,

den 12 maj Britt-Marie, d. t. la
gerarb. Sven Georg Arne Qvist
o. h. h., Ingarög, 13,

den 9 juni Kerstin Gunilla, d. t.
hembitr. Karin ~ofia Vesterlund,
Mörtnäs,

den 12 juni Margareta, d. t. porsl.
form. Gustav Robert Fredblad o.
h. h., Skeviksg. 6,

den 14 juni Leif Erik, s. t. bilmek.
Sven Erik Johan Lövgren o. h.
h., Tallåsen 29,

den 15 juni Jan Harald, s. t. pap
persbr.-arb. John Ruben Dahl
gren o. h. h., Kommunalv. 1.

Döda:
den 10 maj f. d. ugnsarb, Herman

Nordkvist, Höjdg. 7, f. den 3
aug. 1878,

den 10 juni änkefru Ester Helena
Norberg, f. Karlsson, Å förs.
skrivna, f. den 27 nov. 1886,

Bland de böcker, som utkom i
våras, är det särskilt två som in
tresserar gustavsbergaren: Tors
ten Wanngårds doktorsavhandling
och Oscar Lövgrens minnesskrift
med anledning av Gustavsbergs
Missionsförsamlings 70-årshögtid.

Teol. d:r Torsten Wanngård.

Församlingens mångårige kom
minister försvarade den 27 maj
vid Uppsala universitet en avhand
ling betitlad L ä r j u n g e n o c h
v ä r 1 d e n. Avhandlingen hade
tilldragit sig stort intresse i lär
domsstaden, och disputationen
följdes med stor uppmärksamhet
av en talrik åhörarskara. Att här
ge en fullständig analys av denna
avhandling kan givetvis ej komma
i fråga. W. ämnar för övrigt omar
beta boken och ge framställningen
en populär form. Men författarens
huvudtanke bör dock .redan nu an
tydas. Avhandlingen vill klarlägga
och tolka Jesu bergspredikan hos
Lukas (kap. 6: 20-49). Det är
f. ö. - egendomligt nog - första
gången detta viktiga avsnitt· hos
Lukas ägnas en specialundersök
ning. W. har vågat det och lyckats.
Som bekant har vi en bergspredi
kan även hos Matteus (5-7). Om
denna har det skrivits en väldig
mängd böcker. Frågan om sam
bandet mellan Matt. och Luk. har
många sysslat med men ej i någon
specialundersökning, vad bergs
predikan beträffar.
Förf. ställer problemet så: Luk.

den 16 juni f. d. skogsarb. Karl Jo-•
han Axel Pettersson, Ingarög. 2,
f. den 4 febr. 1863.

Jo h an Mo vi n ger.
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Gustavsbergs daghem.

Kronor 14.364:80

Ansökan om bidrag från allmänna arvs
fonden har ingivits. Läkarundersökning
företogs under höstterminen.

Vilken samhällsfunktion fyller då en
barnträdgård? Den vill vara en trivsam
plats, där en moder lugnt kan lämna 5iH

100:-
150:-
152: ---

214: 10

596:05

3.748:70

71: 18
19: 15

8:40
87:89
533:47 13.768:75

Kassa:
lnnest. i bank . . . . 171 : 18
Kontanter . . . . . . . . 424: 87

Räntor
övriga inkomster

Gåva från Röda korset .
Gåva från Kvinnoklubben .
Medlemsavgifter

Föräldrarnas avgifter:
månadsavg.
för barn-
trädg.... 1.045:-
Månadsavg.
för hel-
dagsavd. . . 338 :- 1.383 :
Avg. för kosthåll .. 2.365:70

Lokalhyra . . . . . . . . 43:-
Kollekter . . . . . . . . 80: 77

Försäkringsavgifter
Hälsovården
övriga utgifter

Kronor 14.364: 80

Utgifter:
Löner till personalen 3.667: 68
Hushållet . . . . . . . . . 2.573:24
Nyanskaffn. o. under-
håll av invent. leks. 5.818:45

Bränsle inkl. arbets
kostnader . . . . . . . . 392:
Underhållsk. av trädg. 297: 70
Kostn. för tvätt av
linne etc. . . . . . . . . . 180: 70
El. ljus inkl. el, lampor 124:02
Telefonkostnader 85:20

Göran och hans
orkester.

Gustavsbergs daghem höll den 5 juni
årsmöte i samband med barnens vårfest.
I programmet ingick sånger, rytmiska le
kar, sånglekar, orkester med rytminstru
ment m. rn.

Sedan vidtog årsmötesförhandlingar
med. styrelseval. Verksamhetsberättelsen
upplästes och godkändes. Styrelsen består
a·:: ordf. landstingsrnan Gunnar Anders
son, v. ord. fru Elsa Pettersson, sekr.
rvei lärare Vilh. Gezelius, kassör kamrer
Arvid Eriksson, folkskollärarinnan fru
Clary Lindholm, fruarna Maj Borg och Sel
ma Andersson. Som föreståndarinna
tiänstgör fru Elna Daven. Vid årsmötet
medverkade även fru Maj Borg med solo
säng.
Vid starten i april 1942 hjälpte olika

kvinnoorganisationer i samhället till att
sy lmneutrustning, gardiner m. m. En
klätterställning skänktes av Konsum,
pengar till material av kvinnoklubben och
Röda korset. Ur verksamhetsberättelsen
kan f. ö. nämnas:

Barnantalet har varierat mellan 25>--35.
Månadsavgifter har varit 8-10 kr. i

barnträdg. och 5 kr. i heldagsavd. Mål
fdsavgiiter kr. 1 :25 pr dag. Daghemmets
Goda Kamrater i åldern 7-12 år har sam
lats en gång i veckan, 15 pojkar och 20
fl ekor var för sig till olika sysselsätt
ningar: spel, läsning, slöjd, sång och le
kar.

2 föräldramöten och 4 mödrasamkväm
hm anordnats. Daghemmet har varit fö
remål för stor uppmärksamhet. Både en
skilda och komrnitteer från olika håll har
kommit på besök.
Föreningens medlemsantal utgjorde un

der 1942 76 medlemmar.

Inkomster:
Anslag fr . Gustavsbergs kornm. 5.000:
Anslag från A.-B. Gustavsbergs

Fabr. Intr. . . . . . . . . . . . . . . . 5.000:-

har vid utarbetandet av sitt evan
gelium haft Matt. till sitt förfo
gande och bearbetat det efter sin
situation. För att bevisa detta un
dersökes språket och den religiösa
stilen, de religiösa särdragen hos
Luk. Denne - den lärde läkaren
och lärjungen till Paulus - har
funnit, att Jesus framför allt i sin
lära och i sitt liv betonat barmhär
tigheten mot och kärleken till fi
ender. Kring detta har Luk. byggt
upp sin bergspredikan. Den ur
kristna fromhetstypen har han
därför låtit komma till uttryck i
motsatsen fattig - rik. Det är
detta, som W. bevisar.
Den som känner till de krav, som

ställes på en svensk doktorsav
handling, inser vilken prestation .
W. gjort, då han jämte sin präs
terliga gärning kunnat bedriva
studier; som nu lett till doktors
graden.

--0--

Då man möter en skrift med Os
car Lövgren som författare, kan
man vara övertygad om saklighet
och gedigenhet. Hans minnesskrift
med anledning av Missionsförsam
lingens 70-årsdag är klart upp
ställd och ger en god inblick i en
församlings väl och ve under sina
bemödanden att föra evangelium
vidare. Här ges det således ett
stycke historia från Gustavsberg
framför allt omkring sekelskiftet
och fram till datum, vilket bör
glädja och intressera varje sann
gustavsbergare, Lövgrens saklig
het och forskarförmåga möter re
dan i förordets första rader, där
han diskuterar sin församlings ål
der och vederlägger tidigare an
tagna data. Skriften börjar med
en dikt av J. A. Lövdal och slutar
med en av Lövgren. Skickligt låter
han alla utom två av sina företrä
dare komma till tals genom att
publicera utdrag av brev från dem.
Detta tillvägagångssätt är klokt
och resultatet värdefullt, enär där
igenom olika personers syn på det
gamla Gustavsberg får en direkt
och personlig belysning. L. har in
te heller försummat intervjun med
gamla gustavsbergare. Bildmate
rialet i skriften är rikligt, stilen
lättläst och den förhoppning förf.
hyser i slutordet, är både fast och
trosviss. Jag skulle önska, att den
na innehållsrika men ändock pris
billiga (1: 50) minnesskrift funnes
i varje gustavsbergshem. Den har
något att säga oss.

Jo h. Mo vinge r.

•
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turen - dock inte därför att den
är gammal, utan därför att den är
värdefull! Genom folkdansen förs
medlemmarna in på en väg, som le
der till folkvisan, folkmusiken och
folkdräkten och därmed vidare ut
på bygdekulturens rika fält. På
denna grund vill Gillet även söka
göra en insats vid nöjeslivets sa
nering. -Det gemensamma arbe
tet skapar bland medlemmarna ett
kamratskap, som blir ännu mer
värdefullt, när det byggs upp un
der förmånen att få såväl tjäna
medmänniskor som sprida solsken
utöver den egna kretsen till för
mån för helheten. -- Det stora
målet för Gillet slutligen är givet
vis detsamma som för alla ideella
sammanslutningar: att bereda
jordmånen för ett lyckligare sam
hälle.

Det klagas ofta över såväl ung-

GUSTAVSBERGAREN

Ovanstående karaktäristik leve
rerades härförliden vid ett samtal,
då Hembygdsgillet kom på tal. Ini
tiativtagarna kan dock konstatera
att det är förvånansvärt mycket
positivt, som ett så enkelt arrange
mang kunnat ge. Fastän ännu ej
årsgammalt och utan stöd av någ
ra anslag har Gillet under 25 väl
besökta övningskvällar lärt en hel
del av folklig dans, ordnat vinter
samkväm med uppskattade pro
gram, upplevt en rad av trevliga
offentliga klubbparksfester, där
gustavsbergarna fått känna lekar
nas och de gamla dansernas friska
glädje. Vidare minns· man Val
borgsmässan vid Paviljongsbac
ken, vårfesten och besöket på Ål
derdomshemmet, då Gillemedlem
marna muntrade upp de gamla
med folkdans, musik och sång.
Lekkvällar för barnen, cykelutfär
der och vandringar till kulturplat
ser kring Gustavsberg och de en
skilda klubbaftnarna med bords
visor, musik, lekar och tablåer har
skänkt ytterligare glans åt sam
varon. Några av flickorna ha redan
förvärvat bygdedräkter och en
sparklubb är igång för att dräkt
anskaffningen skall bli allmän
inom Gillet. Till hösten ämna flic
korna sätta upp vävstolar! över
allt har Hembygdsgillet funnit
uppgifter, som gett vardagen ett
skimmer av ljus och lockat fram
värden, som kanske annars ej
kommit fram. Så pass rikt utbyte
kan man alltså få av "bara en kurs
i folkdans".
I sitt föreningsliv vill sålunda

Hembygdsgillet hos sina medlem
mar skapa ett levande intresse för
den gamla värdefulla svenska kul-

''Bara en liurs
i follidans.''

12

Barnträdgården vill hjälpa barnen att
hjälpa sig själva. Allting är därför anpas
sat så, att de själva t. ex. kan hänga upp
sina ytterkläder, ta fram leksaker o. s. v.
Barnträdgården borde vara tillgänglig för
alla barn, oavsett om föräldrarna arbeta
eller ej. Barnträdgården vill hjälpa hem-
met men ej ersätta det. Elna Däven,

barn, då hon är upptagen av förvärvs
arbete eller eljest behöver vara ledig. En
barnträdgård vill befrämja barnets ut
veckling. Den moderna psykologin fram
håller förskoåldern som den tid, då ka
raktären grundlägges och de intryck bar- .
net då får, kan bli avgörande för dess
senare utveckling. "Barnet är inte ett
oskrivet blad, ej heller en lerklump, varav
uppfostraren kan forma, vad han vill.
Barnet är plantan, som skall växa och
utvecklas i enlighet med sina inneboende
krafter, få den näring och det stöd, det
behöver vid olika utvecklingsskeden. Att
tiilgodose detta är uppfostrarens uppgift".
säger Fr. Fröbel.

Barnträdgården är ett samhälle i smått,
där barnet får känna, att det har rättig
heter- men också skyldigheter. Där mås
t:> man hjälpas åt för att få så trevligt
som möjligt. Man lär sig att ta hänsyn till
varandra. Man får uppdrag. Man får turas
om att ha leksaker· och vara aktsam om
dem. Barnet skall känna, att det är roligt
att hålla ordning och att bära ansvar.
Det är helt naturligt, att ett ensamt

barn, som är vant att vara medelpunkten
hemma, i början har mycket svårt att fin
na sig tillrätta i en barnträdgård. Det
skriker och vägrar att gå dit. Det är full
ständigt felaktigt, att barnen kommer
med den inställningen, att de ska bli roa
de. Och blir man inte road, går man inte
dit. Föräldrarna skall inte fråga: "Vill du
gå?" "Tycker du det är roligt". Man skall
ta det som en så given sak som skolan
eller arbetet. Det skall vara underförstått,
att det är en rolig uppgift för barnet att
vara i barnträdgården. Med lugn be
stämdhet och kanske ibland med milt
tvång måste ett sådant barn hjälpas till
rätta. På mycket kort tid finner sig bar
net i sin nya miljö. Men det fordras ut
hållighet och fullt förtroende för barns
trädgårdens betydelse från föräldrarnas
sida.

Verksamhetsbegäret är ju det mest ut
märkande för denna ålder. Att tillfreds
ställa detta är också barnträdgårdens
uppgift. Ett rikligt material finns som sät
ter barnets fantasi i verksamhet, övar det
i koncentration, uthållighet och i samar
betets svåra konst. Här byggs det, ritas,
klipps, modelleras. Barn älska att sjunga
och i rytmiska lekar kan allt, som barnen Gill.et på marsch.
upplevt framställas. De söker efterlikna
fåglar och fjärilar, blommor och träd,
djuren i skogen m. m.

I
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domens nöjesvirvlar som tråkig
heten på landsbygden. Men det
hjälper inte att klaga - något
måste göras! Ungdomens· nöjesliv
är en angelägenhet, som kräver sin
omsorg och det är ungdomen själv
som skall ha förtroendet att kunna
sköta det.
De äldre minns säkerligen hur en

av förra världskrigets följdsjukdo
mar blev en nöjeshets, som inte
minst i dansen tog sig rätt osmak
liga former. Dans kom ofta att fö
ra tanken på lättsinne och osund
het, i stället för något soligt och
roligt eller sirligt och vackert.

Vi gå nu mot en ny fredskris,
då det gäller att vara rustad mot
det osunda, som efterkrigsåren

• kan föra med sig i en utmattad
värld. Nöjesindustrin kommer att
göra sig bred och ungdomen att
exploateras utan betänkligheter in
fifr medlen. Faktum är att få or-
- ganisationer lyckades bekämpa

nöjeslivets avarter efter 1918 så
väl som just de små folkdanslagen
och hembygdsföreningarna. Men
detta kunde de göra endast därige
nom att i deras spår följde ett
uppbyggnadsarbete. I bygdekultu
ren, i hemslöjden, i leken och folk
dansen funno de en motvikt mot
tidens jäkt och tomhet, rotlöshet
och flabbighet. Genom samma me
del vill också Gillet söka göra en
positiv insats för sunda former i
nöjeslivet, för intresset för den
bygd och natur, där medlemmar
na ha boplats, för de folkliga tra
ditionerna, för arvet från fäderna.
Det vill därmed inte sträva mot

•
. någon tillbakagång till primitiva

1 former på något område utan tar
gärna initiativ för nytt om det är
bättre än det som finns från gång-
en tid.

Vanorna, milj ön, normerna inom
• ett samhälle har ett avgörande in

flytande på individens utveckling.
Om miljön, sederna och fritidsli
vet i vårt samhälle präglas av en
viss demoralisering kan den ung
dom, som samlas här från skilda
delar av vårt land, lätt få en ne
gativ livsinställning. Det är därför
synnerligen viktigt att vår klubb
verksamhet är stark och sund och
har något att sätta upp mot dålig
sed, sofflocksmentalitet och håg
löshet. Den måste vara beredd att
övervinna oföretagsamheten och
att få envar att förstå, att den rätt
använda fritiden också är en för
vardagsarbetets uppgift beford
rande faktor.
En icke oväsentlig uppgift hår-
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ha våra ungar smakat på även
denna sommar, men dessutom ha
många av dem under 4 veckor fått
löga sig i Långarens söta men fris
ka vatten. I Bommarsbo skollovs
koloni har glädjen stått i tak se
dan dagen före pingstafton. Allt
som allt ha 80 barn och 5 lärare
prövat på koloniliv i Dalarna un
der sommaren. "Få vi komma med
nästa sommar?" frågas det redan.

Nöjda med semestern
voro nog annars inte många i år.
I likhet med Gullbergs tänkande
lantbrevbärare skulle mången ve
lat gripa in och rätta till , så att vi
fått det så idealiskt lagom som vår
fantasi målat för oss under läng
tansfyllda veckor och månader. Nu
återstår att glädjas vid tanken på,
hur vi hindrades att bli sönder
brända av solen och sluppo att
komma hem från de långa turist
stråken utschasade och besvikna
på sällskap, mat och klimat. I stäl
let blev semestern något i stil med
den beryktade stationsinspekto
rens. Hemma på perrongen satt
han och njöt av att se tågen kom
ma och gå utan att därav behöva
anfäktas.

Gustavsbergs värdshus
fyller nu åter sin traditionella upp
gift och av allt att döma finnas
förutsättningar för suecå pyrami
dale. Lokalerna äro förstklassiga,
maten bättre dag för dag och pri
serna rimliga. --- Belåtenhe
ten var också stor vid den middag,
som före öppnandet avåts av sär
skilt inbjudna. Alla lovprisades av
alla, återblickar gjordes, och fram
tidsförhoppningar uttalades i ta
lens långa rad. Till · och med salig
Bellmans vinlövsbekransade minne
åberopades som en symbol för en

----
vidlag är också, hur konstigt det
nu än låter, att lära ungdomen att
ha roligt på rätt sätt.
Till hösten startar Gillet dubbla

kurser i folkdans l
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lyckosam utveckling i frihet från
restriktioner. --- (Måtte dock
vår ordningsmakt slippa gå vakt
vid en "bakficka" här framigenom,
ty där komme man kanske att
sjunga "Fjäriln vingad", så det
hörs till Haga).

Amerikansk
må man väl kalla den fart varmed
vårt nya ungkarlshotell vuxit i
höjden på Kvarnbergets östra
sluttning. Den byggnaden kommer
det ätt talas mycket om. Vid ett
strövtåg genom de olika lokalite
terna blir man hänförd av alla ge
digna välfärdsanordningar, som
här ställas till ungdomarnas förfo
gande. - -- Bara inte trivseln
blir så stor, att familjebildningen
hämmas, menar skeptikern. Men
det blir ju egnahemskommittens
sak att råda bot för.

Tips
till den på norr boende, som inte
tycker om att stå i livsmedelskö.
Tag en nummerbricka i huvudaffä
ren, men gå inte hem och drick
kaffe eller fortsätt med hushålls
bestyren utan gå direkt till filialen
vid Villagatan, där du snart är ex
pedierad. Sedan går du tillbaka till
huvudaffären, tar fram nummer
brickan och skaffar dig en god vän
bland dem, som alltfort vänta utan
för på trappan.

Sans och balans
kräves av varje samhällsmedbor
gare. Det är troligt, att skriande
orättvisor begås även i vårt lilla
samhälle. De flesta av oss skulle
nog kunna räkna upp en hel del,
men hur många äro beredda att
medverka ens till mindre olägen
heters undanrödjande, om egen
förmån därigenom naggas i kan
ten. Kritik och klagomål lär ju ha
fört världen framåt och kanske
även vårt samhälle, men när det
gäller sjukligt missnöje och ohäm
mat misstänkliggörande av allt
och alla, är det nog klokt att prö
va andarna och varför inte även

K r ö n i k ö r e n.

cJa/tstänk /rån
LI · f
-:fars ta u i k e //L--,
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Den erkända sJukkassan i Gustavsberg.
Det har sagts, att sjukkasserörelsen är

värt lands största folkrörelse med f. n. ·
/ omkring två milj. medlemmar. I Gustavs

berg har sjukkasserörelsen sedan många
år djupa rötter. f. n. äro omkring 50 %
av den vuxna befolkningen i kommunen
medlemmar i sjukkassan. Jämför man det
ta med grannkommunerna, så ligger an
slutningen till vår sjukkassa fortfarande
främst. I Värmdö är anslutningen omkring
20 %. Bo, Nacka och Saltsjöbaden kom
mer inte opp till Yl %.
förr utbetalades i regel endast sjukpen

ning genom sjukkassorna. Nu erhåller en
medlem förutom sjukpenning även fri lä
karvård. Dessutom utbetalas moderskaps
hjälp samt för intagning och värd ä sjuk
hus. Vården å sjukhus är således fri, och
sjukpenningen utbetalas ändå oavkortad.
Fri sjukhusvård är också bestämd för
medlems barn samt dessutom läkarvård
med 2/2 enl, av Kungl. Maj: t fastställd
taxa. från 1 oktober 1942 har kristillägg
införts till familjeförsörjares barn.

Under år 1942 balanserade Gustavs
bergs & Ingarö erkända sjukkassas in
komster och utgifter på 89.710:37 kr.
från lokalsjukkassan utbetalades under
året i sjukpenning 19.019:50, för sjukhus
vård 2.812 kr., för transport till sjukhus
367: 60 och för läkarvård 4.788:08 kr. Till
sammans utbetalades för lokalsjukkassan
26.987: 18 och för centralsjukkassans del
i sjukpenning, sjukhusvård och moder
skapshjälp 20.514:70 kr. Under är 1942
har således av den erkända sjukkassan i
Gustavsberg tillsammans utgivits kronor
47.501:88 i sjukhjälp. I statsbidrag har
kassan erhållit 7.543: 17 och i landstings
och kommunbidrag 5.262: 60 kr. Antalet
sjukdagar i lokalsjukkassan utgjorde un
der år 1942 7.759, fördelade på 380 sjuk
domsfall. Medlemsantalet är f. n. 1,330
personer och därtill kommer antalet an
slutna barn med 300 st.

Styrelsen i sjukkassan utgöres av hrr
Gunnar Andersson, kassör och räken
skapsförare, Erik Andersson, ordf., J. S.
Floren, v. ordf., Oscar Andersson, sekr.
och Oscar Fredriksson, v. sekr. Revisorer
äro Anton Andersson, Harald Lindholm
och Gustav Gehlin. Sjukbesökare är frö
ken Olga Hermansson.

Ännu har dock inte alla innevånare 'i
Gustavsberg och lngarö insett betydelsen
av att tillhöra den erkända sjukkasserö
re'sen. Styrelsen planlägger därför agita
tion för medlemsvärvning isynnerhet ä
,~;garö, där anslutningen till kassari inte
är så stor som önskvärt.

GUSTAVSBERGAREN

I samband med denna redogörelse är
det lämpligt att anföra följande ur förste
provinsialläkarens årsberättelse. Av den
samma framgår, att d: r Charles Lundberg
under året avgått med pension. fr. o. 111.
1 oktober 1942 har d: r C. A. Yllner för
e; cinats till förste provinsialläkare i Stock
holms län.
D: r Yllner har till barnmorskestyrelsen

inlämnat en ny plan för ordnandet av för
lossningsvården i Stockholms län. Ten
densen att förlägga förlossningarna från
hemmen till anstalter fortgår. Nativiteten
i länet har stegrats och den mest över
hängande sjukvårdsfrågan gäller att be
reda förlossningsplatser. Hälsotillståndet
ha, under året i stort sett varit gott.
De hygieniska frågor, som nu närmast

måste lösas, äro avloppsfrågorna. Om inte
avloppsfrågorna ordnas, kan detta genom
sanitära olägenheter vålla epidemier. l
berättelsen framhålles vidare det opraktis
ka och betungande i att patienter omkring
Stockholm måsl:e resa till _Uttran för spe
cialundersökning och röntgen. Det finns
ett stort behov av att få en centraldispen
sär förlagd till Stockholm.

Inom Gustavsbergs distrikt äro samtli
ga ålderdomshem fullbelagda eller över
belagda, vilket ofta bereder stora svårig
heter, när det gäller att få vård åt sjuka
åldringar, som äro i behov av omedelbar
vård men ej kunna beredas plats å sjuk
husen. Omfattande bostadsinspektioner
hava företagits i Bo, Gustavsberg och
Värmdö. Antalet distriktssköterskor i länet
är 67 st. Sköterskorna ha utfört tillsam
mans 27,752 hembesök och ha å sina mot
tagningar haft 22,994 besök. Mödra- och
barnavårdsstationen i Gustavsberg rap
porterar 45 mottagningar, 107 besök hos
sköterska eller barnmorska och 736 hem
besök. Under året ha 8 mödrar och 125
barn nyinskrivits. Vissa mottagningar ha
betalats av Röda korset i Gustavsberg,
som även anordnat fria resor för avlägset
boende mödrar. Vid distriktsdispensären i
Gustavsberg ha hållits 24 mottagningar
och 97 personer ha undersökts. I folktand
vården ha 8 distriktstandpolikliniker varit i
verksamhet under året. Av dessa är en
poliklinik förlagd till Gustavsberg, där el'!
tandläkare och en tandsköterska tjänst
göra. Kostnaden för hela folktandvården
i länet utgör 252.000 kr., därav statsbidr.
21.800 och Iandstingsmedel 93.062 kr.
förste provinsialläkaren slutar berättelsen
med att framhålla: "att befolkningen mot
stått kristidens påfrestningar oväntat bra
och utan någon väsentlig nedsättning av
det allmänna hälsotillståndet".

Gunnar Andersson.
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Kyrkligt.

Under diskussionen om beställningen
av altartavlan framhölls ofta som ett sam
stämmigt önskemål, att man först och
främst borde inköpa krucifixet. Att starta
en insamling till detta syntes olämpligt, så
länge inte erforderliga medel influtit till
altartavlan. Situationen blev bekymmer
sam, då konservator A. Nilsson, som lå
tit utställa krucifixet i vår kyrka, en dag
meddelade, att en annan församling nu
också önskade köpa det. Då kallades
Kyrkliga Arbetskretsen till ett extra sam
manträde. Här beslöts, att Arbetskretsen
skulle inköpa krucifixet, och att under
tecknad skulle lämna det som en gåva
åt församlingen. Så har skett. Krucifixet,
som vi alla lärt oss älska, stannar såle
des i Gustavsbergs kyrka.
Med stora summor har Kyrkliga Arbets

kretsen detta år bidragit till kyrkans pry
dande: kormattan ( 593:-) , krucifixet
(2.600:-) och 500:- till altartavlan.
Det är förunderligt att se, vilka utomor
dentliga resultat flitiga kvinnohänders
trägna arbete kan nä.

--0--

I strålande sommarsol reste 167 gamla
gustavsbergare måndagen den 26 juli med
Gustavsberg V till Klintens brygga. Kyrk
liga Arbetskretsen anordnade sin utflykt
för de gamla. Man kände redan vid star
ten, att många gått och väntat på den
dagen. Stämningen var god. Säkert glad
de det många, att de kanske efter flera
år nu skulle fä · återse Skurusundet. På
Herrgårn var det dukat till fest. Vi sjöng:
"Jag lyfter mina händer upp till Guds
berg och hus ..." och alla hälsades väl
komna. Kaffet var utmärkt - det smaka
de faktiskt mer. fröken Signe Bäckström
och fru E. fall lät oss höra sång och mu
sik. Kyrkoherde L. Hedblorn från Boo be
rättade roande och allvarligt några av si..:
na första minnen som präst på Djurö. Till
sist samlades vi ute på Herrgårns terrass
- vilken härlig utsikt över Skurusuridet
- och doktor Wanngård höll en betrak-
telse, som slöts med "Härlig är jorden ..."
Herr !sidor Olsson framförde de inbjudnas
tack. Sedan bar det av mot Gustavsberg
igen. Under båtresan underhöll R. Fröberg
med gammal, god musik. Allsången ljöd
också både vackert och starkt. Det blev
en glädjefest och ett tacksamt minne för
oss alla.

--0---

korthet må redan nu ytterligare om
talas, att Kungl. Maj: t bevilja anslag ur
pastoralieöverskottsfonden till nya ljus
kronor i kyrkan, vilka snarast komma att
beställas. - Ett litet krucifix till sakristian
har genom gåvomedel inköpts. En vit
mässhake - också den en gåva - är
beställd. Kyrkorådet hoppas att inom kort
kunna beställa altartavlan. Kollekten den

Gu s f t111sher11 sH Jf t t.
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FOREDRAG av överlärare Vilh. Gezelius
Gustavsbergs kyrka den 18 juni 1942

med anledning av folkskolans 100-årsminne.

Bidrar till Värmdö och
Gustavsherus sJiolJtistoria.

En liten notis från 1814 är fres
tande att anföra: Förteckning upp
rättas då över personer, som använ
da fickur, alla som begagnade rum
med sidenmöbler, ägare av hundar
och de som avsagt sig bruket av to
bak och brännvin. -

Vid en prostvisitation år 1817
lämnas intressanta uppgifter från
uppfostrans område. Visitation har
då inte hållits här sedan 1782 och
senaste generalvisitaticm 1754.

Både barn och äldre fingo vits
ord om såväl boklig insikt som go
da kunskaper i religionens san
ningar. Man konstaterade, att det
hos allmänheten fanns större benä
genhet för nykterhet än för rus
drycksbruk och att barnen visade ett
gott uppförande. Nu fingo barnen
sitta i bänkarna hos sina föräldrar
och därigenom vara under deras
uppsikt. En ädel tävlan bland kyr
kobesökarna att uppföra sig anstän
digt i Guds hus hade gjort, att kyrk
vaktarspöet inte på länge behövt
användas.
Lönnkrogar och dansstugor är det

dock svårt att få bukt med berättar
den gamle och avhållne prosten.

Hur det kunde gå till vid ett lä
rarval berättas målande i ett stäm
moprotokoll från år 1823. En f. d.
tingsskrivare Hesslenander hade av
ett flertal sockenmän blivit föresla
gen, men pastor menar, att ansökan
på förekomna skäl, inte kan bi
fallas. Dock vore det fritt för dem
som hade förtroende förHesslenan
der att enskilt anförtro denne sina
barns undervisning ... Då är det en
man som skriker, att Hesslenander
snarare lär barnen supa än läsa, och
så springer han på dörren. Nå, frid
störaren fick sitt straff, ty han var
en fattig båtsman och hade ingen
talan på en stämma, men tingsskri
varen blev nog ingen barnalärare
här på orten.
Några år senare, 1827, fick kyr

kobesökarna och särskilt de yngre
vara med om en liten, men säkert
uppskattad sensation. Då var näm
ligen gossen Lars Petter från Rosen
malm placerad i pliktstocken mitt

tiondels sekunder. En fotbollsmatch spe
lades mellan damsektionens lag och ett
lag från dekoravdelningen. Flera av da
merna i båda lagen visade goda anlag för
fotbollsspel. Damsektionens lag segrade
med två mål mot noll. Två yngre flickor
från den berömda gymnastiktruppen So
fiaflickorna hade inbjudits för uppvisning.
Man kan med rätta säga, att dessa till
fullo visade, vilket mål damsektionen upp
satt ifråga om mjukhet och muskelkon
troll. Några medlemmar ur brottarsektio
nen passade på att visa, vad de kunde
prestera. Det var såväl greppdemonstra
tion som regelrätta matcher. Denna såväl
som de övriga programpunkterna uppskat
tades livligt av publiken. Vi lämnade
idrottsplatsen med den övertygelsen, att
damerna är aktivare inom idrottsförening
en än vad herrarna äro. Men kanske en
tävlan upptages av dessa ifråga om ak-
tivitet. Gustav Andersson.

Forts. från föreg. n: r.
Nå, men klockaren. Han var ju en

ligt kyrkolagen ålagd undervis
ningsskyldighet och hade i årlig lön
100 riksd. banco. Nej, han var inte
mycket att räkna med. Församling
en hade inte gått med på att förse
honom med husrum. Han nödgades
därför att med hustru och flera barn
bo i en liten kammare bredvid fat
tigstugan. I den lilla kammaren kun
de inte hållas en större skola. Det
var endast några barn i kyrkans
omedelbara närhet, som lärde sig
läsa, och en och annan yngling skri
va och räkna. Klockaren hette
Schults, och både han och skolmäs
taren Hultman omkommo genom
vådelig händelse 1815-17.

Organisten hade bättre ställt. Han
hade en donerad bostad på 2 rum,
men honom ålåg det inte att under
visa, och dessutom nödgades han
försörja sig genom annat arbete.

Patronus baron Stjärncrona, vid
tog senare den åtgärden att förena
klockare- och organistsysslan, var
igenom den nyutnämnde organisten
och klockaren Råstrand även åla
des undervisningsskyldighet. Redan
1818 är det emellertid en ny i tjän
sten, Erik Wallerström.

12 juli till hednamissionen uppgick till
120 kr. - så vitt jag kan finna, är detta
församlingens största kollekt till missio
nen.

Kära församlingsbo - tack för allt!
Johan Movinger.

I Kanotsektion bildad.
Gustavsbergs fabrik har till Gustavs

bergs idrottsförening skänkt 5 kanoter,
därav en för två personer. I anledning
härav kallade idrottsföreningens styrelse
intresserade till möte den 14· juli i och för
bildandet av en kanotsektion. Sektionen
blev också bildad. Att intresset var och
är stort, bevisas därav att sektionen re
dan första kvällen erhöll 22 medlemmar.
I skrivande stund är medlemsantalet 45.
Till styrelse utsågs G" Björk, Rune Jo
hansson, Arvid Jonsson, Tage Andersson
och Tord Lindström.

Meningen är, att medlemmarna under
sommaren skall idka kanotsport och upp
öva sin färdighet däri, så att tävlingar
sedan skall kunna upptagas med kanot
paddlare från andra orter. Sektionen har
också till uppgift att hos allmänheten
väcka intresse för denna gren av idrotts
rörelse. Till ledare och instruktör har Len
nart Sävströrn utsetts. Under vintern är
det meningen, att medlemmarna själva
under sakkunnig ledning skall bygga ka
noter. Såväl klubbrum som kanothus
skall iordningställas. Allmänheten kom
mer också att för ett visst pris få hyra
kanoterna, när icke dessa utnyttjas av
medlemmarna.
Medlemmarna är synnerligen tacksam

ma för kanoterna och all den övriga hjälp
som givits av Gustavsbergs fabrik. Vi
hoppas, att medlemsantalet skall bli stort,
att aktiviteten blir 100 proccntig samt att
kamratskapet inom sektionen alltid skall
förbli gott. Då kan sektionen emotse en
lycklig framtid.

Rune Johansson.

Damidrotten går framåt.
Sedan den 18 juli hade G. I. F: s dam

sektion uppvisning i gymnastik och idrott.
Programmet var omväxlande och inleddes
med att sektionens medlemmar tågade in
på idrottsplanen med svenska flaggan i
täten. Därefter blev det en verkligt bra
gymnastikuppvisning. Den skicklighet som
då ådagalades, är ett gott bevis på att
träningen skötts rationellt. Hinderlöpning
ordnades tillsammans med manskörens
medlemmar. Denna vanns av Fritiof Fall,
tätt följd av Hilding Olsson. Tredje plats
belade Ingegärd Neuman och fjärde Tora
Severin. Samtliga hade mycket bra tid.
Stafettlöpningen, en tävlan mellan ett lag
från damsektionen och ett kombinerat lag
från manskören och brottarsektionen,
fiaflickorna hade inbjudits för uppvisning.
vanns av det kombinerade laget med tre
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TIDENS FÖRLAG. Stockholm

Bland de många värdefulla irutiuttv,
som Tidens förlag tagit för att sprida
god litteratur till billigt pris bör Bok
klubben sättas i främsta rummet. Med
denna har förlaget utfört en banbry
tando gärning för en verksamhet, .sorn
tidigare varit så gott '-:Gm oprövad i
värt land och verk l igcn lyckats ·rl~ali
sera parollen om billigare folkböcker.

Åtta Iäsvärda. lättlästa och int.ressnnta
romaner ingi'tr i nästa serie, sorn är
uppbyggd kring tre av vå ra främsta
yngre författare, Moa Martinson, .Josef
Kj ellgren och Albert Olsson. Hans
Hahes gripande bok om nederlagets

~ Frankrike, "Om ock tusen falla", ut
kommer i en speciell bokktubbsupplagu
och vidare märkes \romaner av Bojor,
Service, Cain och Gallico, alla av stort
Iitterärt värde.

Tidens Bokklubb löser ditt bokproblem
på ett enkelt och behändigt sätt. Den
är samtidigt en kulturgärning av stora
mått.

Varje organiss.tion bör tillse att om
bud för Bokklubben ständrgt äro i
arbete.

fattighus blir det rum för skola och
en skolmästare, som hette Funde
lius.

Att denna tid icke var någon
blomstringstid i något avseende, bli
vi påminda om, då vi lyssna till, vad
kyrkoherde Zielfeldt har att säga si
na församlingsbor 1832.

Han påminner om hur olyckligt
vårt kära fädernesland är nu, mot
vad det var i den gamla goda tiden
och mot vad det kunde vara och
fortsätter: "Att brotten i en ryslig
grad förökats, att fattigdomen allt
mer och mer gripit omkring sig, att
en klen kroppsbyggnad hos både
äldre och yngre hotar fäderneslan
det med ett klent försvar och med
förlusten av dess självständighet,
att nya okända farsoter alstrats, att ,,.-.\
trevnad, glädje, frid och välsignelse
flytt ur snart sagt de flesta boningar,
att många makar med förblödda
hjärtan och förgråtna ögon täras
bort av sorg över den andre makens •
laster och misshandlingar; att •"
många små barn, som ännu äga bå-
de far och mor i livet ändå växa upp
i osnygghet, sedefördärv, hednisk
okunnighet och ogudaktighet och
att således största delen av de en
skilda samhällena och följaktligen
det egentliga fäderneslandet hastar
till sin olycka, till sin förnedring,
till sin undergång ---".
"I veten älskade vänner, att orsa

ken till allt det onda, jag här avmå
lat, är brännvinet."

Det var kungen själv, som vädjat
till prästerskapet· om ett krafttag
mot spritrnissbruket, och att det var
behövligt inte bara för värmdöborna
i allmänhet utan för gustavsbergar-
na i synnerhet, ger sockenstämmor- ~
nas protokoll belägg för.

Så här låter det: "Nära intill Gus
tavsberg, där krogar kunna göra
största skadan, finns, förutom kost
hållningsställen vid bruket, inte
mindre än två krogar, nämligen .
Betsede och östra Ekedal, där det ~
mest oförskämda krögeri bedrives
vid den inställda dansstugan i syn
nerhet om helgdagarna, utan att nå-
got åtal hörts utav."

Men hur gick det med skolan?
Ja, under de närmaste åren är det
klockaren och organisten Wester
berg och mamsell Drake, som stå
för undervisningen. Westerberg av
lade trohetsed, fick sin fullmakt och
lyckönskades år 1836. Då hans me
riter längre fram i tiden uppräknas,
fäster man sig vid, att han vaccine
rat 1,481 barn, och att han dess
utom varit utmärkt på alla sätt. Om
mamsell Drake uttalades de allra

väntade opposition från allmänhe
ten, ty det beslöts även, att om nå
gon av menigheten uppmuntrade
den skyldige med en gåva, så skulle
sympatisören böta 16 skilling till
fattigkassan.
Det var säkert med stor tacksam

het, som församlingen år 1829 mot
tog budskapet om, att generalmajo
ren och kommendören m. m. friherre
David Stierncrona lovat att i gamla
prästgårdsbyggningen på egen be
kostnad inrätta en lancasterskola,
o. att årligen, så länge han fann för
gott, betala skolmästaren 100 riksd.
banco och lika mycket till inredan
de av skolrummet och inköp av ta
beller. Ja, det var glädjestämning,
och man uppdrog åt kyrkoherde
Dan. Aug. Zielfeldt att avfatta en
tacksägelseadress och med en de
putation på 4 man uppvakta gene
ralen.

Snart är man färdig att utvidga
lokalerna. 1831 beslutas att bygga
ett nytt fattighus, ty det gamla är
alldeles nedruttnat, och .i detta nya

framför stora ingången till kyrkan,
och där fick han stå från samman
ringningen tills predikan började.
Då hämtades han in i- kyrkan, men
så snart predikan var s1ut fördes
han ut igen och fick stå och skäm
mas, tills allt folket gått ut.

Det var antagligen sista gången,
som denna strafform kom till an
vändning i trakten. Vad hade då
ynglingen gjort slg skyldig till. Jo,
han var 16 år gammal men ännu så
okunnig, att han knappt kände bok
stäverna, och budorden i lilla kate
kesen kunde han inte utantill, fastän
han blivit varnad vid 2 husförhör.
Nu hade man vid sista husförhöret
i Södra Lagnö också klagat över
hans tjuvaktighet och elaka vana att
ofta utbrista i eder och svordomar.
Kyrkoherden hade nu anställt förhör
med honom, och kyrkorådet måste
sedan med blödande hjärtan fälla
sin dom om stocks.traff. Modern, än
kan Anna Kajsa och sonen Lars
Petter voro nöjda med domen, men
det förefaller, som om kyrkorådet
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Tekniska läroämnen: Matematik -
Räknestickan - Ritteknikens grunder
- Elektricitetslärans grunder - Elek•
trisk kraftteknik - Radio - Maskin•
teknik - Motorlära- Ångteknik

Allmänna ämnen: Svenska -
Främmande snråk - Föreningslivets
problem - Aktuella sociala spörs,
mål - Praktisk handelskunskap

133 riksd. 16 skilling banco ej för
mycket, snarare knappt, och de 2
andra skulle- få ungefär lika mycket.
Var ska man nu få pengar ifrån till
dessa dryga utgifter till församling
ens skolverk. Skevikska kassan
kommer på tal, men den kan inte ge
mycket, ty av den, ska underhållas
14 fader- och moderlösa barn. Nå
gon annan fond finns inte. Man får i
enlighet med stadgans föreskrifter
besluta om en skatt på 6 skilling av
varje mantalsskriven person. Men
församlingen har inte mer än 1 ½
tusen skattskrivna, och gärden skul
le därför inte komma upp till mer
än 190 riksdaler. Till sist beslutar
församlingen att hos friherre Stiern
crona göra en ödmjuk förfrågan, om
han inte vill fortfara med sitt ädel
mod. Prosten åtog sig att fråga, om
generalen behagade fortfara med,
öka eller inskränka sitt ädelmodiga
bidrag.

Så väljer man skolstyrelse, o. vi
bör kanske på denna jubileumsdag

Bostad ....

Adress .. Gust.b,
. ··••····•······· ··••·····"'' .

Namn

För de flesta människor betyder

energi framgång. Medfödd begåv

ning kan missbrukas, men med

flit övervinner man hinder. Tag

vara på Dina möjligheter genom

att utnyttja fritiden för studier.

Gratis studierådgivning vid

fram.ffål(f
i,Y,fVPrpåeo(!rflf

Lagnö, Aspvik, Kovik, Mörtnäs,
Skevik och östra och Västra Eke
dal ha ingen lott och del i porslins
brukets fasta skola.

När det nu gällde att ta ställning
till den nya förordningen, som ut
kom för i dag jämnt 100 år sedan,
så hade Värmdö alltså redan tvenne
fasta skolor, men pastor ansåg, att
församlingen inte längre stillatigan
de kunde låta friherre Stierncrona
bära tyngden av lärarens avlönan
de, allra helst, som församlingen
hade varken muntligt eller skriftligt
löfte om, att han skulle fortfara med
sitt 14-åriga ädelmod. Och så heter
det i protokollet: "Efter en lång,
och av en hedrande lugn omtanke
styrd överläggning, beslöt försam
lingen, att lancasterskolan skulle
alltjämt fortfara, att den lika nitiska
som skickliga organisten Wester
berg skulle bibehållas vid befatt
ningen och att 2 ambulerande sko
lor skulle inrättas. Till arvode åt lä
raren vid den fasta skolan ansågs

vackraste lovord vid en sockenstäm
ma år 1845. Hon har då fyllt 67 år
och i 20 år arbetat med barnaun
dervisningen. Nu skall hon anmälas
till erhållande av någon allmän be
löning för. sina förtjänster om för
samlingen och mänskligheten. Det
är nödtid, man befarar hungersnöd.
Hon fick ett vackert betyg. Hör:
"Med .glädje omfattade församling
en det erbjudna tillfället att erkän
na sin förbindelse mot mamsell
Drake, som har rätt. till föräldrarnas
tacksamhet, icke allenast för att hon
för det ringa priset av 1 riksdaler i
veckan kosthåller, undervisar, ren
och helhåller de barn, som anförtros
henne, samt genom sin kärleksrika,
förståndiga behandling av barnen
alltid vunnit deras kärlek, berett de
ras upplysning och förädling utan
även, ehuru själv alldeles obemed
lad, haft ädelmodet att utan ersätt
ning lämna undervisning och vård
åt flera utfattiga, fader- och moder
lösa barn för vilka ingen vedergäll
ning någonsin är att förvänta."

Skulle någon av mina åhörare ha
undrat över, varför jag ännu haft så
litet att säga om Gustavsbergs skol
väsen, så vill jag påminna om det
förhållandet, att under det Ingarö
med Lämshaga redan 1827 blev
egen kapellförsamling, så hörde
Gustavsberg fortfarande till moder
församlingen. Denna tid talas vis
serligen om att en folkmängd av
200. personer behövdes för drivan
det av porslins- och vaxljusfabri
kerna, men ännu 1832 har kyrko
herde Zielfeldt ingenting att berät
ta om Gustavsberg i samband med
skolväsendet. Endast att en då an
ställd ambulerande skolmästare ha
de lika många elever, som läraren i
lancasterskolan vid kyrkan.
Troligt är, att en skola inrättades

här i mitten av 30-talet. 1835 är det
en informator på Aspvik, Johan Per
Fornbäck, som flyttar hit som bar
nalärare. Då den nya Iolkskolestad
gan skulle börja efterlevas, 1843,
och pengar anskaffas till skolornas
underhåll, så undantogs personalen
vid Gustavsbergs porslinsbruk och
egendomar, "vilkas ägare med 400
riksd. banco löna den vid Gustavs
berg anställda predikanten och bar
naläraren". Här fanns då alltså re
dan en fast skola. Att fastställa tid
punkten för skolans start, har visat
sig svårt, då fabrikens gamla hand
lingar, tycks ha förkommit.

Vi ha emellertid anledning att än
nu några år följa utvecklingen av
moderförsamlingens skolväsen, ty
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räkna upp ledamöternas namn: Det
var förutom kyrkoherde Zielfeldt
o. komminister Wahlberg, kanslirå
det och riddaren Bruncrorra på Wik
kapten Gripenberg, herr Carl von
Scheven, herr V/esterblad i Faresta,
kronolänsman Cederberg, häradsdo
maren Anders Andersson i Skarpö,
nämndeman Jan Sjöberg i Gelnö,
nämndeman Gustav Andersson i
Hummelmora, kyrkvärden Jan Erik
Jansson i Norra Evlinge, arrenda
torn Myrman ~ Bolvik samt hem
mansägarna Erik Åkerlund i Kovik,
Anders Jacob Sjöberg i Kalvsvik och
Karl Sjöberg i Hjelmö. Summa 15 st.

Det är trögt före i portgången för
skolstyrelsen. General Stierncrona
meddelar, att han nu inte längre kan
fortfara med sin kännbara. uppoff
ring för skolan och är förvissad om
att församlingen nu med nöje själv
skall uppfylla denna viktiga plikt.
Man försöker sälja Skevik för 10.000
för att få större inkomster till fattig
kassan, men domkapitlet säger nej.
100 kr. anslås till anläggandet av en
skolkassa, och en del av insam
lingarna vid barndop, bröllop och
begravningar skall gå till den.
Efter 5 år är det fortfarande 2

fasta skolor, Gustavsberg och

EN FLÄKT AV

det stora äventyret
finner Ni i

Karl 6unnarsons
PÅ KANADAS PRÄRIER

som nu inkommit i

FIB: s serie folkböcker

En underbar frisk och omväxlande
bok, den tillhör dem som kommer
med en fläkt av det stora även-

tyret.

Pris 1 : 35 + oms.

inb. 2: 45 + oms.

Köp i bokhandeln, av FIB: s om
bud i Sv, Pressbyråns kiosker el

ler direkt från

fOLKET I BILDS FÖRLAG
Herkulesgatan 34, Stockholm,

GUSTAVSBERGAREN

Värmdö, samt 2 flyttbara. Under
visningstiden var 1 febr.-1 dec.
med ferie 15 juli-lsept. Dagen
började kl. 8 eller 9 och slutade 4,
5 eller 6 allt efters årstiden med
middagsrast mellan 12-2. I den
fasta skolan lästes 5 dagar i vec
kan men i de flyttbara alla dagar
utom lördags em.
Till de 2 flyttande skolorna var

det ingen rusning av platssökande.
Efter 12 annonser i Post- och inri
kes tidning hade en sökande an
mält sig.

1851 klagar komminister Wahl
berg över, att det ofta händer, att
personer i ungdomsåren ännu inte
lärt sig läsa i bok. Han vill ha en
överenskommelse, att ingen tar en
sådan vanvårdad person i sin tjänst,
med mindre han förpliktar sig att
hålla honom till skolgång.

Det är svårt att placera de flytt
bara skolorna. Ersättningen till dem,
som ta emot läraren måste höjas.
Det är med blandade känslor, heter
det, man tar emot den efter 15 må
nader återkommande skolan. Det
händer ofta, då en lärare kommer till
en rote, att ingen vill ta emot honom
och upplåta sin bostad till skola.
Husvill för sig och skolans inventa
rier, får han då fara vidare till nästa
rote, ett förhållande, som måste på
läraren göra ett sorgligt intryck, och
deras ställning är icke avundsvärd,
även om de mötas av välvilja. De
nödgas också ofta flytta ur en stuga
i en annan, stundom 3-4 gånger i
kvartalet. De känna sig sålunda un
der hela sin tjänstetids utövning i
saknad av ett hem, och om denna
känsla tärde på' deras kraft och håg
i deras kall, så vore det ej under
ligt.

Skolutgifterna uppgick denna tid
till 766: 32. Skolan vid porslinsbru
ket oräknad. Dennas räkenskaper
skola finnas i fabrikens arkiv. På
en befolkning av 3.500 personer fun
nos då över 500 barn i åldern 7-
15 år. I de 4 skolorna undervisades
i medeltal 60 barn. Hälften åtnjöto
alltså, 15 år efter folkskolestad
gans tillkomst, ingen undervisning.
Minst 3 nya skolor ansåg man sig
behöva.
Redan 1849 ville ordföranden ha

en lärarinna för Vindö, men inspek
tor Kinman på Farsta var av annan
mening. Skolan på Skevik var iord
ningställd, och undervisningen kun
de börja där när som helst. Han an
såg den föreslagna vara särskilt
lämpad för den tjänsten, ty hon kun
de där sysselsätta de föräldralösa
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barnen med arbeten vissa tider av
dagen.

Det var mamsell Johanna Gusta
va Westerberg striden gällde. Hon
var känd för en stilla och anständig
vandel och dotter till den tidigare
omnämnde organisten och klocka
ren - vaccinatören. -

Från 1862 ha vi en intressant rap
port. Dittills har det hetat skolsty
relse men i och med de nya kommu
nallagarna kommer benämningen
skolråd. Av 558 barn i skolåldern
undervisades 255. Alltså 303 barn,
som icke begagnar våra skolor kon
staterar prosten Jansson.

Så ha vi hunnit fram till en tid,
varifrån säkra och detaljerade upp
gifter finnas om Gustavsbergs skol
väsen, både i ord och bild. Paul
Aug. Elmberg, född 1831, anställ
des vid Gustavsbergs bruks skola
år 1863. Från denna tid finns för
teckning över de barn, som tillhör
de skolan, och denna förteckning
har förts allt intill detta år och fin
nes till påseende i den lilla utställ
ning,_ som vi ordnat i Norra skolan,
där skolmästaren Elmbergs fotogra
fi även återfinnes tillsammans med
de flesta av hans efterträdare.

Till sist några .glimtar.
Elmberg föreslogs av pastor, an

togs av Gustavsbergs bruksägare
och fick fullmakt av skolrådet, men
hans efterträdare Gustav Herrnan
Lagerström fick sin fullmakt direkt
av brukspatronen.

Av reglementet från 1876 fram
går, att skolan då var tredelad: för
beredande skola eller småskola,
egentlig folkskola och fortsättnings
skola, och redan samma år vill man
ha fortsättningsskolan anordnad
som aftonskola i likhet med dylika
skolor i städer. I ritskolan arbetas
redan denna tid 3 timmar varje
vecka under 37 veckor om året.

Religionsundervisningen, var icke
anförtrodd lärarna utan handhades
av brukspredikanten.

Mitt bidrag till vår bygds skol
historia har redan blivit allt för
långt. Jag beklagar, att jag icke
kunna villfara dem av mina åhörare,
som skulle önskat en bredare fram
ställning av den senaste mansål
derns -skolliv, Måhända är det dock
riktigast att icke alltför snart leta
fram minnen, som hålla på att blek
na.

Innan jag slutar, känner jag dock
behov av att till alla föregångare i
skolarbetet ägna en tacksamhetens
vänliga tanke. Vad vi i allmänhet
höra om dem är mer eller mindre

--::J
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SEMESTER~

Ni erhåller:

G U ST A V S BER G.

4. Barnförsäkring

Postgiro 13 86 30Tel. 156

Expeditionen hålles öppen förmiddagar
kl. 9-1. MÅNDAGAR, ONSDAGAR o.
FREDAGAR kl. 4,30---6,30 ern. (Lör
dagar är expeditionen stängd). Kas
sans adr.: Tallåsen 20,

5. Moderskapshjälp

3. Sjukhusvård

1. Sjukpenning

2. Läkarvård

Sök inträde i erkända
sjukkassan -

hela familjens sjukkassa.

göra semesterlagens genomforan
de. Särskilt de unga, som nyligen
kommit in i förvärvsarbetet, tar
säkerligen semestern som en fullt
naturlig rättighet utan tanke på
alla svårigheter, som ligger bakom.
Tyvärr ser väl också många äldre
saken på samma sätt. Man glöm
mer så lätt, och när ett mål nåtts
eller när man står vid en punkt, dit
nian föresatt sig att komma, så fö
refaller det inte längre så intres
sant eller märkvärdigt, som man
trodde det skulle vara. Ofta är det
så, att det man strävar till är vack
rast och bäst, innan det uppnås.
Men detta faktums konstaterande
får inte skymma bort känslan av
tacksamhet mot och vördnad för
pionjärerna, föregångarna, utan i
stället mana oss att med större in
tresse arbeta för uppnåendet av
våra mål. Och därvid bör vi se till
baka också. Ur fädrens kamp skall
nutidens kämpar hämta kraft och
inspiration.

B e r t i 1 P e t e r s s o n.

törens inträde avbryter funde
ringarna. - Ombyte i Nässjö. -
Ombyte i Alvesta. Jaså, frun med
de små näpna barnen skall också
byta i Alvesta. Kanske vi får säll
skap på nästa tåg ock. Då skall jag
räcka henne en hjälpande hand.
De är för näpna hennes små. Så
tysta och snälla men. inte alls bly
ga för medpassagerarna. Och det
är minsann inte så lätt att själv
klara två småttingar på ett par tre
år och allt bagaget vid tågbyten.

Tiden rinner snabbt förbi, när
man är ledig. Man vet knappast
ordet av, förrän semesterns sista
dag är inne, och man skall återgå
till sina vardagliga plikter. Med
en blick tillbaka konstaterar man,
att fritiden inte blivit alldeles så
dan man tänkt sig den. Visst var
det härligt med· semestern, men in
te hann man med varken det ena
eller det andra. Det kom ju så
mycket annat emellan. Och sol
brännan? Ja, nog bättrades den på
betydligt, men så där riktigt brun
blev man ju ändå inte. En ljuvlig
tid var det emellertid. Allt som
rörde arbetet var liksom bortkopp
lat. Och det nya som mötte fånga
de helt ens intresse. Ackordspri
ser, arbets- och böstadsförhållan
den låg i ett dunkelt förgånget och
endast stundens händelser intres
serade.

Det känns skönt att under några
korta sommardagar få vila ut lite
efter en lång vinters jäkt. Och se
mestern är något, som vår gene
ration har all anledning att vara
glad över, en förmån som bör ak
tas och vårdas. Denna förmån har
emellertid inte erhållits utan vida
re. Nej, det har stått en hård strid
mellan olika intressegrupper på ar
betsmarknaden, innan tvåveckors
semestern blev verklighet. Visst
kunde man även förr få fritt, men
det var en tilltvingad ledighet med
ty åtföljande minskning i arbets
förtjänsten. Nu får man däremot
fritt och tillika full betalning un
der fritiden. Men för bara ett par
tiotal år sedan var tvåveckorsse
mestern ett utopiskt framtidsmål.
Utvecklingen tycks dock trots allt
gå framåt. Hur många är det dock
som vid semesterns början ägnar
dem en tanke, som varit föregångs
män och offrat av sin fritid, sina
ofta lägre inkomster och mycket
av sin bekvämlighet för att möjlig-

apokryfiska historier om deras
stränghet. En del är nog sant, men
vi få inte glömma en sådan här dag,
vare sig vi äro föräldrar eller lärare,
att våra moderna metoder, byggda
på kärlek och förtroende, kanske
möjliggjorts av föregående genera
tioners fruktan och bävan. Det lär
ju ligga mycken visdom i Luthers
"frukta och älska".

Förändringarna, som skett under
de 100 åren äro stora. Skolformer
ha skiftat, nya metoder växt fram,
den ena barnskaran har avlöst den
andra, unga lärare ha tagit vid, där
åldringarna behövt vila, men sko
lans mål är fortfarande detsamma:

• att ge barnen kunskaper och fost
ra dem till goda människor, till
laglydiga medborgare i ett lyckligt
land, där tanken ännu är fri, och
fredliga bragder få besjungas.

Så är den då här den tid man så
innerligt längtat efter, den tid som
senvinterns och vårens tankar
ständigt kretsat omkring - se
m e s t e r n. I ordet semester lig
ger det poesi och tjusning. Fanta
sin sättes i rörelse vid blotta tan
ken på den. Visioner rullas upp för
ens inre syn. Tänk ! - två hela
veckors fritid, då man får göra
precis vad som faller en in. Man
behöver inte riskera väckning av
ringklockans ilskna surrande, och
solbadet störs inte av fabrikssire-

L nens tjut. Frukostkvartens solbad
-. blir nu utbytt mot flera timmars

<låsande i härlig sol, avbrutet av en
liten svalkande simtur då och då.

Det är många tankar, som väl
A ves, medan tåget rusar söderut.
• Hur blir semestervädret måntro ?

På den långa fritiden måste man
naturligtvis hinna med både det
ena och det andra. Och resa både
dit och dit hinner man säkert. Och
tänk så brunbränd man skall vara,
när semestern är slut! Vilka stora
ting skall det inte utföra inom för
eningslivet, när man kommer till
baka, utvilad med nya krafter och
ny energi. Allt det där som vi så
länge talat om, skall nu absolut
ordnas. För det är ju så, att allt
man innerst inne riktigt v i 11 det
k a n man också. Oftast beror det
ju på rena bekvämligheten, att
man inte når de resultat, man själv
hade hoppats nå.4lt Får jag se biljetterna! Konduk-
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I dessa tider

Vädjan till våra medlemmar och kunder.

Konsum Gustavsberg
till tryggare

framtid -

då Europa förhärjas av en ekonomisk, moralisk och materiell kris utan motstycke i världshistorien, är det nödvän
digt att vi företa en grundlig omprövning av de värden, vi länge byggt vår tillvaro på.

Sveriges värnkraft utåt och dess andliga beredskap inåt kräver en stramare livsföring av oss alla. Med allvar, an.
svarskänsla och klok målmedvetenhet måste vi möta krislägets återverkan på vår ekonomi och vår moraliska håll-
n\n~. ,

En väg kan redan nu utstakas för vår kommande livsinställning. Den. vägen leder med säkerhet bort frän ytliga
nöjen, flärd och fåfänglig1\et tm en ny och fördjupad upplevelse av hemmets och hemlivets värden. På det hållet
har mycket fått ligga i lägervall under ekonomiskt' lyckligare konjunkturer. Nu gäller det för oss att "bättra det
som fordom brast" i arbetet på att göra hemmet sundare, klokare organiserat och skönare. Till sist visar sig vad
vi kalla skönhet vara ett inbegrepp inte bara av de smyckande tingen i hemmet utan också av själ~a sundheten
och den kloka organisationen. Att lägga ned ett överskott, om än aldrig så snävt tillmätt, på att göra vårt hem till
en värdigare, bättre fungerande och mera stimulerande ram kring vårt dagliga liv blir därför ett led i den allmän
na upprustningen mot de fiendemakter, som hota sjäLva kärnan i vår privata livstrivsel och vår familjelycka.

Kooperativa Förbundet möter på många sätt detta strävande efter sundare och vackrare hem. Här' skall endast er
inras om betydelsen av .Gustavsbergs porslinsfabriks insats i denna socialt värdefulla verksamhet.

Gustavsberg intar sedan ett kvartsekel tillbaka den konstnär
ligt ledande stääntngen inom svensk keramisk produktion och
tillgodoser såväl finsmakarens intresse för raffinerat stengods
som den stora allmänhetens behov av prisbilliga men kultiverade
prydnadspjäser och presentartiklar. Men Gustavsberg förser ock
så marknaden med allt slags keramiskt hushållsgods för mat
bordet, köket och ugnen, och dess serviser ha en rationellt vacker
for1n1 och för modern smak tilltalande dekor. Slutligen tillverkar
Gustavsberg numera även ett sintrat sanitetsporslin, som kva
litativt sett står på toppen av den nutida världsprodaktionen,
Gustavsberg kan sålunda fylla hemmets, hela porslinsbehov.

Bland alla bruks- och pr:ydnadspjäser i ett hem kan kerami
ken sägas ha en nyckelposition därigenom att den i så hög grad
ger sin karaktär åt trevnaden i hemmet. Det gäller både blom
krukorna i fönstren, serviserna för matbod och kaffevrå, vaser
na och skålarna, som pryda vardagsrummet, kryddburkarna,
spilkummarna och det eldfasta godset i k~et och de blänkande
sanitetspjäserne i bad- och toalettrum.

När vi gå att rusta upp de svenska hemmen för att hjälpa män
niskorna att finna en samlande och stimulerande tillflykt i en
hård tid, måste därför keramiken komma att intaga en central
plats i hemmens förnyelse.

Grundstene11

en försiiJrriHH
i kooperationens

anstalter

FULKET
SAMAHBETE

PRIS 25 ÖRE

På grund av stora inkallelser bland vår personal och
svårigheter att erhålla ersättare är det oss omöjligt
att effektuera order på samma sätt som under nor
mala förhållanden.

Vi vädja därför till våra medlemmar och kunder att
ha tålamod och överseende om väntentiden i våra bu
tiker blir längre än vanligt.

Vi utbedja oss även det tillmötesgåendet, att beställ
ningarna göras i god tid och om möjligt fördelas på
veckans alla dagar, så att ej anhopning sker på fre
dagar och lördagar eller den dag, då giltighetstiden
för olika kuponger utgår.

Umeå 1943 - Larsson & C:os Tryckeri
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Så talade ... 
* Även i detta nummer möts nytt 

och gammalt i god sämja. Senten 
serna å tidningens första sida äro in 
te nya, men de ha en förvånande ak 
tualitet just nu. 
Sambandet mellan nytt och gam 

malt är för övrigt karakteristiskt för 
all verklig kultur. Allt som är nytt 
har sin grund i något gammalt. Ge 
nom att å andra sidan förbliva vid 
det gamla kan intet nytt danas. 

Vintern li!§ger framför och erbju 
der rika möjligheter till ökat studie- 

(Ur "så talade Zarathustra" av Gustaf 
Fröding). 

När haver jag sagt eder, att I 
skolen binda människorna med 
band, på det att I själva mån var- 

arbete. Detta har i viss mån satt sin 
prägel på 5: te numret av Gustavs 
bergaren. 
Nästa nummer, som blir julnum 

mer, utkommer i december. 

R e d a k t i o 11 e n. 

da fria? Det är trälars sed, som 
till makt komma. 

Månne det höga trädet varder 
högre, om de låga träden hug·gas 
ned? 

Tron I, att den stjärnan Sirius 
glänser med klarare sken, om de 
övriga stjärnorna släckas? Det är 
småpiltars tro. 

Så vakten eder nu för trälars 
sed och småpiltars tro, när I låten 
övermänniskan växa i eder! Ho 
vet, om den sig störst tänker, är 
den störste. 

Gustavsberg 1846. Litografi av J. F. Meyer. 
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T rångsynl eller 
vidsynt. 

Av O s c ar L ö v gren. 

- Vad beror det egentligen på, 
att när kvinnoklubben ordnar till 
med ett möte, andra organisationer 
inte bryr sig om det, utan vi får 
hållas för oss själva? Så var det ju 
också i torsdags, fastän vi hade 
ett ämne som varenda en i hela 
samhället bort intressera sig för, 
men det är ju alltid så, att kvin 
nornas insats blir ringa aktad. 
Det är fru Berge, som med in 

dignerad iver lägger fram dessa 
synpunkter, då hon och några 
andra samhällsbor helt tillfälligt 
mötas vid busshållplatsen. 
- Det är ju inte nånting som gäl 

ler för kvinnoklubben endast, sä 
ger herr Skoog resignerat. Det är 
väl en företeelse, som går igen 
överallt. Varje förening har ju sitt 
för sig, och var och en får väl ar 
beta så gott han kan. Det är ju 
förresten omöjligt att kunna vara 
med . överallt. Vi har ju en sån 
mängd föreningar. Det är religiösa 
sammanslutningar, nykterhets-, 
idrotts- och fackföreningar. Det är 
konsumföreningen, Röda kors- och 
Lottaförening, ja vem vet allt som 
finns i den vägen. 
- Ja, det där kan nog vara sant, 

menar herr Grahn, men jag tycker, 
säger han, att de olika organisa 
tionerna kunde hälsa på varandra 
emellanåt. Det skulle å ena sidan 
verka uppmuntrande, å andra si 
dan skapa en vidgad syn. 
- Jag såg då åtminstone inte 

dig i torsdags, säger fru Berge li 
tet ironiskt. 
- Nej, det är ju sant, men jag 

hade ett annat sammanträde och 
kunde inte komma. Det går ju inte 
att vara med överallt, ursäktar sig 
herr Grahn. 

_:____ Det var ju detta jag också sa, 
replikerar herr Skoog med sitt ty 
piska lugn. Var och en har sitt. 
Den ene tillhör en religiös samman 
slutning och håller sig till den. En 
annan tycker om idrott. Det är 
hans liv. En tredje gillar studie 
verksamhet och ägnar sig åt den. 
En fjärde arbetar för nykterhet. 
En femte håller på Röda korset el 
ler Lottakåren. En sjätte stannar 
hemma och sköter sina kaniner, 
under det att en sjunde skaffar sig 
någon annan hobby eller brukar 
sin fritid för nöj en eller ligger kan 
ske hemma på soffan och tittar i 
taket. 
Jag tycker att Förenings-Sveri 

ge på det här området kan liknas 
vid ett koloniområde utanför en 
storstad. Var och en arbetar på sin 
lilla jordbit, tycker bäst om sitt 
och har väl mest trevnad av det 
också. 
- Men på det sättet lär man ju 

inte känna varandras arbete och 
synpunkter. Jag tycker nog, att det 
borde vara litet mer gemenskap 
mellan organisationerna, säger 
herr Grahn. Men det är inte lätt 
att komma dit, så som det utveck 
lat sig i vårt organisationsförmög 
na land. 
- Den där bilden som herr 

Skoog använde nyss, den tycker 
jag är bra, infaller herr Wijk, men 
den måste brukas med förstånd. 
Det är klart, att alla dom där, som 
bor i koloniträdgården, har å ena 
sidan enskilda, å andra sidan ge 
mensamma intressen. En sån sak 
som om dom ska sätta potatis el 
ler morötter i, låt oss säga, syd 
östra hörnet av sitt tomtområde 
angår naturligtvis endast den som 
har tomten. Däremot är ju elektri 
fieringen av området ett gemen 
samt intresse, frågan om gator, 
vatten och avlopp likaså. 
- Så ligger ju området i en viss 

kommun eller hör till staden. Det 
- kommer också att aktualisera vis 
sa gemensamma frågor. Det är 
herr Grahn, själv kommunalpamp, 
som gör detta inpass och tillägger: 
Staden eller kommunen ligger ju 
också i ett visst land. Det i sin tur 
visar ju, att det finns frågor ge 
mensamma för kolonibebyggarna 
och hela landets folk i övrigt. 

- Detta är ju ett mycket om 
fattande och intressant spörsmål 
yttrar herr N ore, och jag är rädd 
för att som det nu blivit är vi på 
väg mot en inskränkt och ödesdi 
ger föreningsfariseism. Jag tror 
inte, att det bara är i religiösa 
grupper man kan träffa på fari 
seismen. Den innebär ju, enkelt ut 
tryckt, att-man anser sig nog i sig 
själv. Man kan alltså vara jude 
farise eller kristen farise. Men man 
kan också vara klubbfarise, fack 
föreningsfarise, idrottsfarise och 
nykterhetsfarise eller vad annat 
som helst. I regel är man nog be 
nägen att sätta ordet farise endast 
i samband med religion, men det 
behöver ju inte vara så. Fariseer 
na såg bara på sitt och det som 
tillhörde deras grupp. Allt annat 
var för dem värdelöst eller t. o. m. 
utav ondo. 
- Riktigt så har jag ju för min 

del inte sett den här frågan, kom 
mer det nu från herr Skoog, som 
fortsätter: Jag har bara tänkt mig 
det så, att en kristen församling 
väl har värde för den som hör dit, 
och då må han ju vara där. Nyk 
terhetsföreningen eller kvinno 
klubben har något av värde åt en 
annan o. s. v. Någon annan kan ju 
ägna sig åt en hobby, frimärks 
samlande t. ex., och finner däri ett 
värde, som berikar honom. V ar 
och en må ju välja, det han tycker 
bäst om. 
- Menar du då, att intresse för 

frimärkssamlande å ena sidan och 
för kristendom å andra sidan kan 
göras jämbördiga med varandra 
och att det ena som det andra kan 
betraktas som en fix ide? Det var 
herr Wijk, som framställde frågan 
och fick det något undvikande sva 
ret: 
- Jag anser att religionen är en 

privatsak på samma sätt som fri 
märkssamlande och dylikt. 
- Var detta den allmänna in 

ställningen till religionen i arbe 
tarkretsar, då man på 1880-talet 
präglade slagordet: "Religionen 
skall vara en privatsak"? Betydde 
det inte i stället, att man av rent 
taktiska skäl fann det bäst att inte 
föra in den religiösa frågan i den 
politiska debatten. Man kom näm 
ligen underfund med, att den kris 
tendomsfientliga agitationen i 
förening med den politiska rörel 
sen för en förbättring av arbetar 
nas sociala villkor i själva verket 
var ett hinder för framgången. ---' 

Forts. å sid. 4. 
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Studiearhete 
inom il. B. P. 

På en av socialdemokratiska ungdomsförbundet 
anordnad skolkonferens, som hölls i Stockholm för 
något år sedan, framhölls från ledande håll inom det 
frivilliga bildningsarbetet, att om studentexamen vo 
re överkomlig för alla begåvade inom arbetarrörel 
sen, skulle dess politiska, fackliga och ideella organi 
sationer vara fattigare på ledare och framstående 
män än nu är fallet. Vid nämnda tillfälle betonades 
det, att trots angivna förhållanden det nuvarande 
skolsystemet inte bör anses såsom slutgiltigt utan 
kan påbyggas och förbättras. Det finns många le 
dande män i vårt land, som aldrig fått någon högre 
skolutbildning. Dessa män har genom självstudier 
utbildat sig för uppgifter i · samhällsarbetet. Detta 
har krävt enorm energi, självdisciplin och självtukt. 

Är då det frivilliga bildningsarbetet så betydande? 
Ja, många tusen unga män och kvinnor söker sig 
varje höst till någon studiecirkel. Detta kan ske i en 
förening eller i en kamratkrets. Enbart inom A. B. F. 
är antalet studiecirklar närmare 7.000 med över 
80.000 deltagare. Tyvärr är det en stor bortfallspro 
cent bland deltagarna. Många har ej den rätta gnis 
tan och slutar, innan cirkeln är färdig med sitt stu 
dieämne. Det fordras energi av den, som vill öka sina 
kunskaper. Men det kan bero på andra omständighe 
ter, att den som anmält sig och börjat en kurs, trött 
nar och går ifrån studiecirkeln. Kanske kände han 
sig där icke tillfreds med andan bland medlemmar 
na. Gott kamratskap är nämligen en förutsättning 
för att man skall trivas i en studiecirkel. Detta är 
kanske inte det minst viktiga man också får lära sig 
i en cirkel. 

Vad kan det då bjudas på inom A. B. F.? Det be 
ror ofta på vad det stora flertalet önskar. Från A. B. 
F: s sida är ämnena icke en gång för alla fastställda. 
Det är ju klart, att förslag till ämnen framlägges 
varje höst, då studieprogrammet uppgöres. Men det 
har hänt, att inget av de på förslaget uppsatta god 
tagits. I stället har intresset för något nytt ämne 
varit stort. (På annan plats i tidningen återfinnes 
höstens studieplan). 

Studiearbetet är ett fritidsproblem. Det torde vi 
väl alla erkänna. Vi har en lag, som ger oss skydd 
mot för lång arbetsdag. Utnyttjar vi då fritiden? 

Tyvärr måste nog sägas, att de lediga timmarna av 
det stora flertalet slösas bort på mycket sådant, som 
inte gagnar vare sig kropp eller själ. Vi borde med 
god vilja och energi som drivkraft skaffa oss kun 
skaper i olika samhällsproblem och bliva ännu mera 
dugliga att göra tjänst i samhället. 

A. B. F: s lokalavdelning i Gustavsberg, som i höst 
börjar sitt 21 verksamhetsår, har sökt att vara en 
samlande organisation för det frivilliga bildningsar 
betet. I vad mån detta har lyckats, skall inte här be 
röras. Men utan att gå till överdrift kan det påstås, 
att många av dem, som nu har ledande platser inom 
kommun och föreningsliv har fått sin skolning i A. 
B. F: s studiecirklar. 

I år bjuder A. B. F: s centralbyrå på en handled 
ning i ett ämne, som ingen kan undgå att på något 
sätt taga ställning till: Freden och Framtiden. I den 
na handledning behandlar tretton framstående veten 
skapsmän och experter ingående våra efterkrigspro 
blem. Det finns väl ingen, som vill vara okunnig om 
vad som sker härvid. Den aktuella debatten börjar 
alltmera syssla med frågor rörande freden och fram 
tiden. Dagspressen och radion delger oss nyheter om 
länder och folk. Det är för den enskilde ofta svårt 
att hinna med och taga del av alla dessa stora pro 
blem. Skulle vi inte i Gustavsberg kunna få i gång 
cirklar, som studerade och diskuterade freden och 
framtiden. En studiecirkel med gott kamratskap 
skulle skänka många både avspänning och livsglädje. 
I gathörnet råder varken parlamentarism eller demo 
krati. Där får den ordet, som kan höja rösten över 
de andra. Därför är det ofta kverulanten och inte 
sanningssägaren och den som sitter inne med vetan 
det, som har gathörnets öra. A. B. F. vänder sig till 
alla men i första hand till ungdomen och medelål 
dern. Alla kan vara med! Ett par timmar i veckan 
kan ge mycket i utbyte. Det anstår inte en sund och 
kärnfrisk ungdom att slå sig till ro med de elemen 
tära kunskaper som folkskolan ger. Att kunna läsa 
en tidning hjälpligt är inte och kommer inte heller 
att vara tillräckligt. Ingen kan säga, att kostnaden 
för deltagandet i en cirkel är för hög. I språk exem 
pelvis gives kurser av lärare med akademiska exa 
mina, och kursavgiften består dock endast av utgifter 
för de egna läroböckerna. 

A. B. F., som får anslag från kommunen, Konsum, 
Gustavsbergs fabrik och avgifter från kollektivan 
slutna organisationer, öppnar verkligen för samhäl 
lets innevånare en väg till ökade kunskaper. Dess 
mål är att i samarbete med andra organisationer och 
föreningar skapa en upplyst medborgargrupp för fre 
den och framtiden. 

H. Lindholm. 
--o-- 

Mina vänner Löekerna. 
Mina böcker höra till mina allra bästa vänner. 
De äro alltid färdiga; närhelst jag har en stund, 

då jag kan få umgås med dem. 
De äro tålmodiga i att gång efter annan upprepa 

för mig, det jag i förstone ej kan fatta och förstå. 
De bli inte missnöjda, då jag inte har tid med 

dem. 
I böckernas vänskap finns intet svek. 

Forts. å sid. 16. 



4 GUSTAVSBERGAREN OKTOBER 19-J.3 

TRÅNGSYNT ELLER VIDSYNT. 
Forts. från sid. 2. 

Spörsmålet framkastades av herr 
Wijk, och herr Grahn medgav: 
- Det torde nog förhålla sig 

just på detta sätt, men jag har för 
min del inte närmare studerat den 
na fråga. 
- Redan i antydda historis 

ka faktum ligger ju, fortsätter 
herr Wijk, att den religiösa käns 
lan, det religiösa medvetandet är 
en allmänmänsklig företeelse, nå 
got som hör till människan själv. 
Jag håller gärna med om, att en 
kristen, som är så upptagen av sig 
själv, sin församling och sin 
åskådning att han t. o. m. anser 
alla kristna, som inte tillhör den 
na församling, såsom vilsefarande, 
och allt sysslande med samhälls 
frågor, politik och dylikt, såsom 
ovärdigt kristna människor, han 
kan betecknas som farise. Men 
samtidigt tycker jag, att den som 
är så självgod i sin samhälls- och 
socialpolitik, att han inte anser sig 
behöva ägna en tanke åt Gud, and 
ligt liv och Kristi församling på 
jorden, han är också farise. Var 
och en av dem gör sig skyldig till 
en stympning av det som normalt 
tillhör ett människoliv. Båda är in 
skränkta i stället för vidsynta. Den 
ene vill - åtminstone i teorien - 
bort från allt som hör jorden och 
världen till, den andre vill - prak 
tiskt eller teoretiskt, kanske båda 
dera - inte ta någon befattning 
med det som hör himlen till. 

Det var tyst ett ögonblick, in 
nan herr Grahn med. ett leende 
vände sig till herr Wijk och frå 
gade: 
- Hur får du in den där syn 

punkten i herr Skoogs bildspråk 
om koloniträdgården? 
- Jo, jag menar att kristendo 

men inte ska liknas vid ett litet 
trädgårdsland eller en liten koloni 
lott vid sidan av alla andra, en 
hobby som man kan ge sig på om 
man vill och låta bli, om man så 
önskar. För mig står det klart, att 
det finns en himmel, som är stor 
nog att välva sig över alla koloni 
lotterna, över hela landet, över alla 
länder. Och det finns en sol, som 
lyser oss alla, en sol som vi inte 
debatterar oss till eller som kan 
röstas bort eller avskaffas av nå 
gon tids våldsmän. Ni förstår vad 
jag menar. Vad är ett koloniområ 
d~., över vilket det inte finns var 
ken sol eller himmel. Vad är ett 
människoliv utan Gud och evighet. 

A. B. P.-JJihliofeJiefs HHförviirv. 
De låntagare, som mer eller mindre re 

gelbundet besöker A. B. F: s bibliotek, 
finner emellanåt, att nya böcker har till 
kommit. Detta har i första hand möjlig 
gjorts genom de medel, som A. B. F: s lo 
kalavdelning anvisat. Det är således kom 
munala anslag och anslutna föreningars 
avgifter, som utgör grundbeloppet till 
dessa nyförvärv. Men härtill kommer ock 
så statsanslag, vars storlek är beroende 
av ortsbidragen. 

Dessa nyanskaffningar är själva livs 
nerven i ett lånebibliotek. Utan möjlig 
heten att förnya bokbeståndet skulle verk 
samheten förtvina. Strindberg, Lagerlöf 
och Heidenstarn i ali ära, men de ägnas 
inte längre samma uppmärksamhet som 
förr. Det är därför synnerligen nödvän 
digt att, i den mån tillgångarna det med 
ger, tillföra just sådan nyutkommen lit 
teratur, som en läsande allmänhet har 
glädje och nytta av. 
Till ledning för dem, som inte så noga 

har reda på vad biblioteket förfogar över, 
skall här göras ett axplock av de arbeten, 
som på sistone har tillkommit. 

Början göres med skönlitteraturen, som 
alltid utgör en dryg anpart av nyförvär 
ven. Bland arbeten av svenska författare 
märkas: 
Frans G. Bengtsson: Röde Orm, 
Vilhelm Moberg: Rid i natt! 
Ludvig Nordström: Denna flugiga värld, 
Eyvind Johnsson: Grupp Krilon, 
Marika Stiernstedt: Attentat i Paris, 
Ragnar Halmström: Män ombord, 
Moa Martinsson: Armen vid horisonten, 
Albert Wiksten: Äventyr i Norra Ishavet, 
C. B. Gaunitz: Björnjägaren Klomma, 
Astrid Väring: Katinka, 
Berit Spong: Nävervisan, 
Harry Sjöman: Och över dem var stjär 

norna, 

Men det vill jag också tillägga: Nu 
och här måste vi räkna med, att vi 
inte bara har en himmel och en sol 
- vi har en jord också. Även det 
förpliktar. 
- Att det finns ett jordeliv med 

mångskiftande karaktär och upp 
gifter, det får vi just nu en påmin 
nelse om, då bussen ju kommer där 
borta och vi far samma väg ett 
stycke men för helt olika syften 
säger herr Nore leende. Att det 
finns något "bortom bergen, bort 
om blommorna och sången" det ta 
lar nog våra samveten och vårt 
inre om. Så trångsynta har vi väl 
ändå inte blivit att vi inte har rum 
för detta förunderliga vittne i vår 
själ. 

Rune Lindström: Ett spel om en ·väg, 
som till Himla bär. 
Den utländska skönlitteraturen företrä 

des bl. a. av: 
Pearl Buck: Draksådd, 
Upton Sinclair: Mellan två världar, 
Phyllis Bentley: Makten och äran, 
Michail Sjolochov: Stilla flyter Don, 
Robert Greenwood: Den okuvliga Mr. 

Bunting, 
Kennth Roberts: Nordvästpassagen, 
C. J. Cronin: Tre slags kärlek, 
Frans Werfel: Sången om Bernadette, 
Maurie Hindrus: Att sjunga med änglar- 

na. 
Bland det intressanta biografiska urva 

let märkes: 
Amelie Posse: Bygga upp ej riva neder, 
Fredrik Ström: I stormig tid, 
Oscar Lövgren: Solskenssångaren, 
Eva Curie : Min mor, 
Stefan Zweig: Våld och rätt, 
de Savitsch: På jakt efter komplikationer, 
Forrest Wilson: Korsfarare i krinolin. 
Frågor i uppfostran och studiearbetet 

tillgodoses genom: 
Odal Ottelin: I bildningsarbetets tjänst, 
Gillis Hammar: Demokratins bildnings- 
problem, 

Alf Ahlberg: Idealen och deras skuggbil 
der. 
Dessutom finns handböcker i förenings 

kunskap, samhälls- och föräldrafrågor. 
Medräknas kan också Kocks m. fl.: Våra 

yrken samt Social årsbok för 1942, där 
ett flertal författare behandlar utbild 
ningsmöjligheternas demokratisering. 
För den historiskt intresserade finnes: 

Eli Heckscher: Svenskt arbete och liv, 
Alf Ahlberg: Kulturhistorisk översikt, 
Kurt Steckert: Tre gånger mot England 

och många fler. 
Herbert Tingsten: Svenska socialdemo 

kratins ideutveckling. 
Grimbergs Svenska öden och Världshisto 

ria har kompletterats genom senast ut 
komna delar. 
Att biblioteket söker tillgodose även 

andra Intresseriktningar framgår av föl 
jande urval: 
Manfred Björkqvist: Herdabrev, 
Bagger-Sjöbeck: Vi och våra barn, 
Torsten Tegner: Kamrater som jag mött 

på idrottsbanan, 
Folke Thörn: 50 vandringar (Stockholms 
trakters), 

Rune Waldekranz: Filmen växer upp, 
Arthur Lundkvist: Diktare och förkun 

nare, 
Erland von Hofsten: Vägvisare i svensk 

statistik, 
Yngve Hugo: Man ur huse. 

" 
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PROGRAM 
för studiecirklarna och föreläsningar inom 
A. B. F:s lokalavdelning i Gustavsberg 

1943-1944. 

Studiecirklar. 
I A. B. F:s regi. 

Språk Svenska måndagar 
Tyska onsdagar, fredagar 
Engelska måndagar 

Gymnastik, kvinnlig avd. 1 måndagar 
" 2 

manlig ,, l torsdagar 
Sång manskören tisdagar 
Musik blåsorkestern måndagar, torsdagar 

Härtill kommer en mindre avdelning 
u ngdomslittera tur. 

Den närvarande tiden med alla dess 
brännade problem återspeglas i skrifter 
som: 

Ivan Pauli: Möte med krigets England, 
Eric Lindqvist: J, ofredens Berlin, 
Willy Brandt: Norge ockuperat och fritt, 
Herbert Tingsten: Samtidens förbunds- 

stater, 
Gunnar Myrdal: Amerika mitt i världen, 
Erik Hj. Linder: .Sveriges neutralitetspoli 
tik. 
Alla syssla med brännande och aktuella 

frågor. 
Den uppräkning, som här har skett, ger 

en föreställning om vad biblioteket kan 
erbjuda allmänheten. Kommer så härtill 
vad som under tidigare år har införlivats 
med biblioteket, kan det gott sägas, att 
det för sin del är jämförelsevis väl rustat 
för att tillgodose allmänhetens läshunger. 

Georg Lundgren. 

A. B. f: s bibliotek hålles öppet helg 
fria måndagar och torsdagar kl. 18-19. 
Boklånen är avgiftsfria och utlåningsti 
den i regel 14 dagar. Lokal: Kommunal 
vägen 3. 

Kommunalkunskap 
Filmen som samfällsfaktor, startar i sam- 

band med föreläsningarna. 
Sjukvårdskurs, ännu ej bestämda dagar 
Deklarationskurs under januari månad. 

Inom till A. B. F:s fokalavdelning anslut- 
na organisationer. 

Grov- & fabriksavd. 205. 
Föreningskunskap torsdagar 
Föreningsbokföring fredagar 
Nationalekonomi 
Teater 
Lantarbetarfackföreningen avd. 182, 
Ämne ännu ej bestämt 
Soc.-dem. kvinnoklubben, 
Socialpolitik måndagar 
Unga örnar, 
F öreningsku nska p 
Sjukvårdskurs 

Mörtnäs soc.-dem. förening. 
Freden och Framtiden 

Föreläsningar. 
Redaktör Olle Vedhalm, Stockholm: Fil 

men som samhällsfaktor. Tisdagen den 
2 och torsdagen den 11 november. 
Lokal: Värdshuset, festv. kl. 19,30. 

Teol. d: r Thorsten Wanngård, lngarö: 
lngarö historik i sammandrag. Onsda 
gen den 17 november. Lokal: Värds 
huset kl. 19,30. Manskören medverkar. 

Agronom C. B. Gaunitz, Lillsved: Ras 
hygien. Lokal: Klubben, torsd. den 25 
nov, och tisd. den 7 dec. kl. 19,30. 

* 
Konsum och A. B. F. startar i samar 

bete en större kurs i problem som be 
handlas i A. B. F: s studiehandbok freden 
och framtiden, våra problem efter kriget. 

Vad är en studiecirkel? 
"Studiecirkeln är den inbördes hjälpens 

och kooperationens grundsatser tillämpa 
de på kunskapssökandets och bildnings- 

V .lR FRIA, 
demokratiska samhällsordning kräver 
av varje medborgare, nu mer än nå 

gonsin att 

VÄRT DAGLIGA ARBETE 
skall fortgå så normalt som möjligt 

VÅR FRITID 
måste fyllas med ett värdigt, stärkande 

innehåll 

VÄRT FöRENINGSLIV 
måste fortgå så normalt som möjligt, 
men med svårare uppgifter än vanligt 

VÄRT BILDNINGSARBETE 
behövs därför nu om någonsin, nu 

mer än någonsin förr 

MA DÄRFÖR ENVAR 
utnyttja de möjligheter att öka den 
andliga spänsten, som vårt fria och 
frivilliga bildningsarbete erbjuder ge 
nom att deltaga i studiecirklar eller 
föreläsningskurser, som anordnas av 

ARBETARNAS BILDNINGS 
FöRBUND 

strävandets område. Den kräver av var 
och en efter förmåga och ger åt var och 
en efter dennes behov. Envar medlem 
bör veta, att studier betyder möda, men 
att samarbete. gör mödan mindre, lönen 
större och ger på köpet trevnad, glädje 
och stimulans i kamratskapet." (Gunnar 
Hirdrnan.) 

Man-skören övar. Kvinnoklubben studerar. 
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SKYTTEFÖRENIN6EN. 
Varje skytt känner· säkert till, 

hur på 1860-talet skarpskytterö 
relsen startade sin gagnerika 
verksamhet. Vi veta hur denna rö 
relse, buren av en kraftig våg 
av uppoffrande fosterlandskärlek, 
växte sig stark och samlade tu 
sende och åter tusende fosterlands 
vänner till exercis, långa marscher 
och skjutövningar. År 1860 bilda 
des den första; skarpskyttekåren 
och redan 1861 tog regeringen 
hand om den starka rörelsen och 
utfärdade den 8 mars bestämmel 
ser om dess organiserande. Sin 
glanstid såg rörelsen år 1867, 
då skarpskytterörelsen hade över 
40.000 man, fördelade på 260 för 
eningar. Tyvärr mattades intres 
set och knappa 10 år senare hade 
numerären nedgått till c: a 11.000 
man. Rörelsen omorganiserades 
då till skytteföreningar. 
Att även inom vårt förbund fin 

nas föreningar, som räkna sina 
anor till dessa dagar, är nog inte 
allmänt bekant, nämligen för 
eningen i Södertälje och Gustavs 
berg. Vi vilja nu lämna en kortfat 
tad redogörelse för Gustavsbergs 
föreningens verksamhet under 
gångna år. 
Den I november 18'62 bildades för 

eningen. Dess första paragraf lydde: 
"Corpsen har tjll syftemål att ,i farans 
stund kunna understödja rikets krigs 
makt vid landets försvar". 

Intresset var stort och genast uppsat 
tes två korpralskap om vardera 25 man 
under ledning av korpral och vice korpral. 
De båda korpralskapen stodo under be 
fäl av en kompanichef och vice kompa 
nichef och en högste överbefälhavare. 
Allt befäl valdes av korpralskapen utom 
överbefälhavaren, vilken tillsattes av Ko 
nungen, -sorn valde "bland tre av Corpsen 
på förslag uppsatte". 
Det var stränga bestämmelser om ord 

ning och disciplin i ledet. Protokollen 
från denna tid tala om bestraffningar för 
skratt i ledet, utgång ur ledet utan an 
hållan o. s. v. Den som uteblev från en 
övning straffades med böter och ansökan 
måste på nytt inlämnas för inträde i corp 
sen. Likaså erfordrades tillstånd att få av 
gå från korpralskapet. Varje år lämnades 
rapporter om verksamheten. Årsmöte med 
högtidsdag avhölls i augusti månad. Alla 
kallelser tillkännagavs på fabrikens an 
slagstavla. 
.. Redan på första sammanträdet gjordes 

en insamling för anskaffande av en trum 
ma och ett jägarhorn, ty att exercera 

Skytteföreningen och musikkåren, då seklet var ungt. 

utan musik gick ej an. Så småningom bil 
dades också en musikkår på 6 man, vil 
ken ända till våra dagar spelat under 
alla skjutningar vid paviljongen. Enligt 
ett protokoll från 1936 skänktes de gam 
la instrumenten till samhällets musikkår. 
Under skiftande öden ha de vandrat, 
misskötts och reparerats för att åter kun 
na brukas. Och vi hoppas, att samarbe 
tet mellan skyttet och musikkåren skall 
bestå. 
Uniformen var en viktig fråga i den ti 

dens skytte. Ofta tala protokollen också 
om ekonomiska svårigheter. Ett gevär 
kostade 30 riksdaler riksmynt, bandolair 
7:6, mössa 4:31 rock och byxor 44:7. 
I allt 85: 44 rdr rkm. Det var en stor 
summa pengar, och avbetalningssyste 
met måste tillgripas. 

Skjutbana anlades nu vid Farsta. Av 
ståndet var 240 111. Skjutningen skedde 
i stående ställning. 

Corpsens första överbefälhavare blev 
kompanichefen kronolänsman Cornelius, 
vilken jämte kammarherre A. Francken 
och kronolänsman C. J. Cederberg stodo 
på förslag. Den 13' september gick första 

M. Lindstedt, nuvarande ordf. 

målskjutningen av stapeln och vanns av 
n: r 34 C. Carlsson för 18 ½ p. på 3 skott 
mot JO-ringad tavla. 

Är 1864 utgick statsanslag för pris 
skjutning till länets föreningar och de 
180 rdr delades på 5 platser. Gustavsberg 
for till Västerhaninge. Men då en dylik 
resa kostade pengar, så anordnades en 
bal med entreavgift av 50 öre för herre 
och 50 öre för dam. 
Gevärsfrågan var brännande. Först ef 

ter långa underhandlingar lyckades för 
eningen få låna 20 engelska gevär, 18'51 
års förändrade modell, från faktoriet ,i 
Visby. Den 19 oktober 1865 anlände den 
na vapentransport till Gustavsberg. 
Protokollet 6/11 1865 meddelar, att 

musikkåren var fullständig med 1 bastu 
ba, 1 tenorbasun, 1 althorn och 1 cor 
netti för hela 570 rdr. 
Pengar skaffade man på denna tid ge 

nom baler. Avgiften vid dessa bestämdes 
till 1 kr. för herre, 50 öre för dam. 

Stora tävlingar höllos vid österhaninge. 
Exercis pågick varannan lördagskväll, se 
nare söndagsmorgon med långa mar 
scher bl. a. NU Värmdö kyrka. Medlems 
antalet var 68. Skulderna uppgick på 
grund av inköp av trumma och unifor 
mer till 653 rdr. Redan året därpå voro 
emellertid skulderna betalda. Stora fest 
ligheter anordnades ofta med skarpskyt 
tepjäser, sång och tal. 

Är 1868 avgick Cornelius som överbe 
fälhavare och Konungen utnämnde löjt 
nant Wilhelm Odelberg, vilken sedan kvar 
stod till dess den nya skytteorganisatio 
nen tog_ vid. 

Även om festerna många gånger voro 
glada och uppspelta, så låg allvar och 
eftertanke i övningarna. 
Tyvärr gick dock rörelsen i början av 

1870-talet stadigt tillbaka i hela landet. 
Statsanslaget minskade. På de flesta plat- 
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ser i landet dog rörelsen ut. Även i Gus 
tavsberg blev detta fallet och efter 1875 
förde föreningen en tynande tillvaro. 
Då kom en ny våg av skytteentusiasm 

över Sverige. Den tröttande exercisen la 
des åt sidan. Man ville skjuta. Den upp 
flammande fosterlandskärleken förenades 
med strävan att tävla och vara bäst. Ru11t 
om i landet ombildades skarpskytteför 
eningarna till skytteföreningar. Den 19 
maj 1893 finna vi att även Gustavsberg, 
som dock aldrig helt förlorat känslan för 
sin, gamla förening, omorganiserade den 
na. 

Skarpskytteiöreningens överbefälhava 
re löjtnant Wilhelm Odelberg blev nu 
skytteföreningens ordf., kassör W. Hell 
ström vice ordf., Adolf Carlsson sekr. och 
P. A. öhnell skattrnästare. övriga leda 
möter blevo August öberg, Mauritz Säf 
ström, Ernst Nordqvist och Anders öh 
berg. 

Årsavgiften uttogs med 25 öre i måna 
den och avdrags på brukskontoret vid ut 
betalningen av lönerna. Skjutningar sked 
de på 100, 200 och 300 m. Föreningen an 
slöts till Stockholms skytteförbund, som 
bildades den W augusti 1893. Skjut 
ningarna skedde i början med 6 skott i 
tre ställningar. Medlemsantalet var 57, 
vilka 1893 lossade närmare 8.000 skott. 
Föreningen hade ej mindre än 36 gevär 
- en lovande start. 

Ny skottvall med moderna svängtavlor 
anlades året därpå. Men när överstyrel 
sen ville ha sina stadgar antagna, svara 
de föreningen nej, "då de i vissa stycken 
inte kunde tillämpas". Samarbete inled 
des med Södermalm och Liljeholmens 
skf. År 1894 redovisas 12.000 lossade 
skott. 

Efter fem år (1897) avgick Hellström, 
Adolf Carlsson och öhnell, vilka ersattes 
med F. G. Lutteman, John .Stjerna och 
E. W. Hellström. Av dessa kvarstod se 
dan Lutternan i 34 år, till 1932, Stjerna i 
11 år och Hellström i 23 år. 
Är 1897 kom musikkåren åter till he 

ders. Instrumenteru iordningställdes och 
kåren spelade vid skjutbanan och på en 
del fester. Är 1901 anordnades en större 
skyttetävlan, till vilken Södermalm och 
Liljeholmens, Ingarö och Vaxholms skytte 
föreningar inbjödos. Redan året därefter 
deltog föreningen med en grupp i täv 
lan om Göteborgspokalen, varvid uttag 
ningen skedde så, att de fem skyttar som 
kunde uppvisa de 10 bästa tavelserierna 
under året fingo representera sin för 
ening. Dessa första representanter voro 
A. Fröströrn, Erik Johansson, Gust. Lind 
gren, C. J. Möller och C. Grenman. De 
första som erövrade guldmärke inom för 
eningen voro P. G. Lindgren och C. J. 
Möller. 
Den 14 augusti 1903 samlades repre 

sentanter för länets föreningar i Uppsala 

Från och med detta nummer kommer 
Fritt Forum att bli en _stående rubrik i 
Gustavsbergaren. Tidningens läsare få 
här tillfälle att fritt, kort och sakligt fram 
föra sina tankar och synpunkter på skilda 
frågor. Redaktionen förbehåller sig dock 
rätten att sovra inkomna bidrag. I denna 
spalt kan insändaren framträda under 
någon signatur, men namn och adress 
måste, alltid uppgivas till redaktionen. 

Torget. 
Gustavsbergaren är vårt eget språkrör. 

Där får vi ge uttryck åt våra önskningar 
och framhålla våra intressen till samhäl 
lets bästa. Därför vill jag nu påpeka en 
brist i vårt eljest så välorganiserade sam- 
hälle. ' 

Vad säger Ni själva om vårt torg? Är 
det praktiskt och tidsenligt? Utan något 
som helst skydd mot kyla och regn kan 
man ibland få stå där timtals i kön, innan 
man äntligen får göra sina uppköp. 
Många - särskilt äldre personer - har 
där ådragit sig allvarliga förkylningssjuk 
domar. 

Här må nu ett förslag framkastas för 
att tagas upp till behandling och förverk 
ligande. Låt oss äntligen få ett enkelt sa 
lustånd på torget. Av enkla bräd er kan 

det med lätthet byggas exempelvis så: 
7½ X3 111. med 5 bås a 1 ½ X 1 ½ 111. och 
en disk i varje bås. För att underlätta in 
köpen bör ståndet ha en ingång vid ena 
gaveln och en utgång vid den andra. 
Kostnaden för uppförandet av ett sådant 
stånd bör vara överkomlig, om markäga 
ren ville tillhandahålla materialen och 
kommunen betala arbetslönen. För unge 
fär 1.500 kr. borde denna verkligt brän 
nande fråga kunna få en god och snar 
lösning. 

Emil Eriksson. 

Tack. 
Vid det sammanträffande, som ingenjör 

Hjalmar Olson den 24 sept. hade med ett 
antal vid fabriken förut anställda gamla 
gustavsbergare, blev det en glädje, som 
inte lätt kan återges i ord, då han kun 
gjorde, att fabriksstyrelsen beslutat att 
tilldela tretton personer ett visst månat 
ligt belopp från och med den I jan. 1942. 
Jag vågar göra mig till tolk för alla 

tretton och framföra ett varmt tack. Sam 
tidigt vill jag tillägga, att den summa, 
som nu beviljats oss, inte blott är en väl 
kommen och välbehövlig ekonomisk hjälp 
utan giver ock det moraliska stöd, som vi 
behöver. Nu känner vi åter, att vi verkli 
gen hör till arbetsskaran vid vår gamla 
fabrik. 

Aldor Olsson. 

och bildade Stockholms läns skyttetör 
bund. Stockholms stad bildade ett eget 
förbund. Sam ar bete söktes härigenom med 
andra föreningar i länsförbundet. I skils 
mässans ögonblick erhöll Gustavsberg av 
det gamla förbundet en silvermedalj. Detta 
år lämnade brukspatron Wilhelrn Odel 
berg ordförandeskapet i händerna på so 
nen, löjtnant Victor Odelberg, vilken, se 
dermera kapten och hovjägmästare, av 
gick 1937, då han efterträddes av sin 
brorson, löjtnant Torsten Odelberg. 
Brukspatron Odelberg blev föreningens 
förste hedersledamot. 

År 1905 bildade Gustavsberg, Saltsjö 
baden och Björknäs skytteföreningar en 
skyttekrets, "Södra Staket", som redan 
I 907 ändrade sitt namn till "Skärgårds 
skyttarna". Samma år gick den första 
fältskjutningen av stapeln i Gustavsberg. 

Ständigt understödda av Iabriksled 
ningen och intresserade medlemmar inom 
samhället gick rörelsen snabbt framåt. 
Man anordnade "fältmässiga övningar på 
bana", köpte "självrnarkerande halvfigu 
rer", ordnade fältskjutningar och pokal 
tävlingar, utdelade 50 fria skott till nya 
medlemmar o. s. v. Vandringspris uppsat 
tes ,i fältskjutningar mellan kretsens för 
eningar. Det var liv och fart över för 
eningens verksamhet. Så komma ofärds 
åren 1913-14, då medlemsantalet och 

därmed lossade skott (23.000) helt na 
turligt nådde kulmen. 

Sedan gick skytterörelsen i Gustavs 
berg, liksom i landet för övrigt tillbaka. 
Allmänheten fick under efterkrigsåren 
många nya intressen. Efter 1920 möta vi 
nedgångens motigheter. Men en liten nag 
gande god trupp av trogna skyttevärmer 
fortsatte, väntande på bättre tider. En 
märklig ändring till det bättre har också 
på senare år inträtt. Med bättre ekono 
misk ställning för samhällets innebyggare 
går nog också skyttet en ny framstegs 
period till mötes. Intresse finns kvar. Ett 
gott tecken är att tanken på deltagandet 
i korporationsskyttet synes taga fastare 
form. 
Fr. o. m. 1939, då spänningen i 

världen utlöste det nu rådande 
våldsamma världskriget, har den 
frivilliga skytterörelsen blivit en 
hela svenska folkets angelägenhet. 
Vår förut lilla och svaga förening 
har ökat i antal och styrka. Ny 
skjutbana och storstilad skyttepa 
viljong ha tillkommit under dessa 
fruktansvärda år. Nya unga män 
ha ställt sig i spetsen för förening 
en. Vi våga hoppas, att den skall 
kunna fylla sin uppgift i den sven 
ska beredskapen. 

Albin Åhberg. 
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ARBETAR UPPRORET I GVST A VSBEG 1850~ 
När den tyskfödde disponenten 

Johan Georg Gent e 1 e*) år 
1850 kom till Gustavsberg, där han 
var verksam till 1859, grep han in 
med reformer på -flera områden. 
Spänningsförhållandet mellan ar 
betsledning och arbetare ökades 
snabbt. I stället för att utjämna 
motsättningarna tillspetsade han 
dem mer och mer, ofta på ett myc 
ket utmanande sätt. Det är nog in 
tet tvivel om, att förhållandena i 
Gustavsberg voro sådana vid den 
na tid, att det mycket väl behöv 
des en fast och bestämd vilja i led 
ningen. Men Gentele var inte man 
nen att reda upp situationen. Till 
slut blev förhållandet så spänt, att 
det tog sig uttryck i ganska all 
varliga våldsamheter. 
Följande citat från Dagligt Alle 

handa för lördagen den 26 okt. 
1850 visar med all tydlighet situa 
tionens allvar: 
"Enligt vad det berättas, skall 

ett våldsamt· uppträde hava ägt 
rum vid Gustavsbergs porslins 
bruk, beläget å Värmdön. Sistlidne 
söndagsafton hade några av arbe 
tarne därstädes kastat av portarna 
från det kring fabriken gående 
planket, och då disponenten, hr 
Gentele, morgonen därpå yrkat att 
gärningsmännen, av sina kamra 
ter, skulle uppgivas, hade omkring 
400 arbetare skockat sig tillsam 
mans, vilka, sedan de kastat hr G. 
upp i luften och misshandlat ho 
nom, begåvo sig till en närbelägen 
krog, där de med våld tilltvingade 
sig allt befintligt brännvin, vilket 
de förtärde. Sedan begåvo sig en 
del av dem till Aspviks egendom 
för att uppsöka länsmannen Bjur 
ström, vilken dock lyckligtvis ej 
träffades hemma. Det övriga av 
dagen tillbringades under skrik, 
hurrningar och marscher, varun 
der en röd och vit fana bars fram- 

*) I Svenska Dag b 1 ad e t för 
den 2 sept. 1896 finns en annons och en 
notis med anledning av Genteles från 
fälle. I annonsen meddelas, att "kemisten 
professor Johan Georg Gentele", föddes i 
Mithelsbach, konungariket Wiirtenberg, 
den 11 sept. 1813 och dog i Stockholm 
den 31 aug, 1895. I notisen heter det: 
"Gentele var en synnerligen framstående 
kemist. Han har utgivit åtskilliga kemisk 
tekniska verk, av vilka flera utkommit i 
olika upplagor. Han var även på sin tid 

.. disponent för Gustavsber.gs Iabriksaktie 
bolag och Marmorfabriksaktiebolaget vid 
Kolmården". 

för truppen. En del av orostiftarna 
lära vara permitterade gardister, 
vilka nu i följd av detta våldsam 
ma uppträde blivit avskedade från 
fabriken. Huruvida anmälan om 
denna händelse redan skett hos ve 
derbörande, är oss obekant, men vi 
förmoda att så är." 

Det förefaller som skulle någon 
polisanmälan inte ha förekommit. 
Gentele ansåg sig tydligen vuxen 
att själv reda ut saken. Han hade 
den ekonomiska makten helt i sin 
hand, och den gjorde han bruk av. 
Resultatet blev, att han fullstän 
digt, stukade varje motstånd men 
skaffade sig alla sina arbetares 
djupaste avsky. 

Situationen klarlägges ytterliga 
re genom följande insändare i tid 
ningen Folkets Röst för den 23 
nov. 1850: 
"I anledning av de i sista numret 

av Folkets Röst införda grundade 
anmärkningar, rörande vissa ställ 
ningar och förhållanden vid Rör 
strands porslinsfabrik, torde tit. 
även vara god och intaga följande 
om Gustavsberg, där det icke går 
alls bättre till. Ja, jag vågar till 
och med tryggt påstå, att tillstån 
det på Rörstrand är ett intet emot 
det, som äger rum på Gustavsberg, 
ty sedan den bekante Gentele kom 
dit behandlas arbetarne därstädes 
på det mest omänskliga sätt: 

1: o Gentele, vilken förut varit 
anställd vid en annan fabrik, men 
därifrån måst flytta för obillig be 
handling emot arbetsfolket, har se 
dermera i Stockholm någon tid dri 
vit en kemisk fabrik. De förre dis 
ponenterna, N orgren, och efter 
dennes död kapten Rappe, beskri 
vas båda två av arbetarne på ett 
gott sätt. I allmänhet var Norgren 
allmänt saknad av arbetarne, ithy 
att han var en både god och rätt 
vis husbonde. 
2: o Grosshandlaren Godenius är 

nu huvuddisponent av bruket, och 
lärer öppet för alla arbetarne ha 
proklamerat att Gentele får göra 
och låta hur han vill; - köra bort 
vem som helst, när han så för gott 
finner. 
3: o Under den tid avlidne gross 

handlaren Bergman ännu levde och 
hade något att säga vid fabriken, 
var det ännu drägligt, ty han var 
åtminstone en man av både heder 
och hjärta. 

4: o Men sedan Gentele av Go 
denius sattes till styresman, har 
det blivit en helt annan ordning. 
Denne grossmyndige herre lät 
uppbygga ett plank omkring fabri 
ken, och det var på detsamma ar 
betarne avlyfte portarne. Därav 
uppstod det bekanta tumultet, var 
vid Gentele blev kringpiskad, och 
de uppbragte arbetarna ryckte hå 
ret av honom, ävensom han då 
mistade en del av sitt långa ryss 
skägg. 
5: o Det egentliga tumultet in 

träffade dock först efter det att 
Gentele uppspikat ett plakat, att 
det skulle avdragas 10 procent på 
samtlige arbetares avlöning, ända 
till dess de uppgåvo, vem som ned 
rivit planket. 
6: o Sedan nu detta plakat blivit 

nedrivet och det egentliga uppträ 
det försiggått, hava en mängd ar 
betare blivit bortkörda, varvid herr 
Gentele varit nog ädelmodig att i 
deras a vskedsbetyg insätta: 'skiljd 
från tjänsten för mer eller mindre 
delaktighet i upproret'. 

7 : o Emellan Rörstrands och 
Gustavsbergs stormäktige ägare 
är den överenskommelsen gjord, 
att de icke få taga arbetare från 
varandras fabriker; så att någon 
avskedad nästan aldrig kan erhålla 
arbete i den profession han lärt, 
utan ha de olycklige, som blivit av 
skedade från Gustavsberg, måst 
försörja sig med vedhuggning 
m.m. 
8: o En av fabrikens skickligaste 

arbetare, vid namn Olsson, avske 
dades därföre att Gentele trodde 
honom vara den, som visat de bäg 
ge tjänstflickorna, vilka han körde 
ur tjänsten, till redaktören av Fol 
kets Röst. Och då verkmästaren 
yttrade, att fabriken ej gärna kun 
de vara av med Olsson, svarade 
Gentele: 'Förr må då hela fabri 
ken stå stilla, än jag har en karl 
som är i maskopi med tidningar 
ne'. Ej mindre kostligt är det, att 
Gentele av en fattig tjänsteflicka 
avdrog 1 rdr på veckolönen, endast 
därföre att han fått veta att hon 
skaffat sig ett nummer av den för 
hatliga Folkets Röst. 

9 : o Sistlidne lördag inkallades 
alla arbetarna, den ena efter den 
andra, och tvingades, under hot 
att annars genast med hustru och 
barn få avflytta, att underskriva, 
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det 10 proc. skulle få avgå deras 
avlöning till plankets iståndsättan 
de, samt vidare 1 proc. till läka 
ren; således 11 proc. av de stac 
kars människornas med svett och 
möda förvärvade arbetsförtjänst. 

10 : o Den fria ved, som arbetar 
ne förut fått uppbära å fabriken, 
skall nu ersättas kontant, beräk 
nat efter 3 r: dr r: gs per famn. 

11: o Bruket har egen salubod, 
i vilken det arma folket, snart sagt 
nolens volens* måste köpa allt vad 
de behöva. 

12: o Under arbetstimmarne äro 
de arma människorna instängda 
som riktiga fångar, och få de icke 
ens taga en matbit med sig till fa 
briken; ty Gentele har uttryckli 
gen tillsagt dem, att, därest han 
får se sådant, så kastar han genast 
ut det igenom fönstret. 

13 : o Kommer någon arbetare 
1/4 timma för sent, avdrages 1/4: 
del; ½ timma hälften · och ½ dag 
hela dagspenningen. En f. d. gar 
dist, vid namn Ringholm, sitter 
jämnt likt en annan Cerberus**) 
vid porten, och annoterar envar 
som kommer för sent. 
För stängsels skull kommer fol 

ket inte en gång efter en tår vat 
ten, annat än under middagstim 
man, då porten hålles öppen. 
4:o Nya ordningsreglor hava 

gång efter annan blivit uppsatta, 
men då de ständigt revos ner, har 
Gentele nu låtit sätta dem uti ett 
litet skåp med mässinggaller utan 
på. 

Bland andra föreskrifter, läser 
man här även den, att det åligger 
alla arbetarne att taga mössan av 
sig, så snart herr Gentele passerar 
förbi. 

15: o Slutligen har herr Gentele 
infört ett föraktligt spionerisystem 
arbetarne emellan, vilket naturligt 
vis icke kan annat än fostra miss 
troende och dålig anda. Det lump 
naste är dock att han härtill be 
gagnar sig av unga lärlingar, var 
ibland särskilt en ung verkmästa 
re-elev vid namn Nordstedt, skall 
vara honom ett mycket villigt red 
skap". 

Denna insändare har ur flera 
synpunkter sitt intresse och ger 
en ganska god inblick i förhållan 
dena i Gustavsberg för hundra år 
sedan. Någon mer ingående kom- 

*) = Mot sin vilja är tvunget. 
**) Enligt gammal grekisk föreställning 

bevakades ingången till underjorden av 
ett hundliknande väsen med namnet Ker 
beros. 

FRAN PASTORSAMBETET. 
Vigda: 

den 7 aug. reparatören Lars Erik 
Stoor, Höjden, och Iris Maj 
Britt Enstedt, Sofia förs., Stock 
holm, 

den 21 aug. sanitetsgjut. Gustav 
Sigfrid Andersson, Tallåsen 6 
och hembitr. Anny Maria An 
dersson, Tallåsen 6, 

den 28 aug. sanitetsgjut. Knut Ei 
nar Axelsson, Tallåsen 9 och Ka 
rin Elisabet Apelgren, Åker 
lyckan, 

den 18 sept, affärsbitr. Bernt Ru 
dolf Eriksson, Kullen 3 och 
porslinsarb. Manja Elisabet 
Karlsson, Kullen 1, 

den 23 sept. styrmannen Karl Gus 
taf Isaksson, Norra Lagnö och 
hembitr. Helny Viola Ekström, 
Norra Lagnö. 

Födda: 
den 26 juli Jan Gustav, s. t. slam 
husarb. Gustav Harald Olsson, 
Mariag. 2 o. h. h. Eva Charlotta, 
f. Söderberg, 

den 30 juli Kjell Sune, s. t. forma 
ren Frans Edvard Eugen Scholt- 

ze, Porten o. h. h. Margit Viola, 
f. Olsson, 

den 2 sept, Ulla-Greta Christina, 
d. t. schaktningsarb, Erik Viktor 
Andersson, Tallåsen 26 o. h. h. 
Inga Brita, f. Hultgren, 

den 30 sept. Anne-Marie, d. t. kal 
kylatorn Fritz Johan Gustav 
Backmark, Gamla Vägen 2, 
o. h. h. Astrid, f. Larsson. 

den 5 okt. Nils Arne, s. t. porslins 
arb, Lars Erik Stoor, Höjden, 
o. h. h. Iris Maj-Britt, f. En 
stedt. 

Döda: 
den 10 aug. f. d. porslinstryck. Vil 

helm Sigfrid Karlsson, Mariag, 
10, f. den 27 juni 1880 (63 år), 

den 16 sept, f. d. porslinsarb. Erik 
August Stein, Kullen 2, f. den 
1 juni 1864 (79 år). 

På Alla helgons dag - söndagen 
den 7 nov. - kl. 15 kommer de hä 
dangångnas minne även i år att 
högtidlighållas med en kort min 
nesgudstjänst å kyrkogården. Låt 
oss alla samlas vid våra käras gra 
var denna högtidsdag. 

Johan Movinger. 

mentar kan det här inte bli fråga 
om. Några synpunkter må dock 
framhållas. 

Man får ett bestämt intryck av, 
att det, innan Gentele kom till 
Gustavsbergsfabriken, inte rådde 
tillräcklig ordning där. Han lät 
då bygga ett plank omkring fa 
briksområdet, kontrollerade arbe 
tarnas tider och fick till stånd 
ordningsföreskrifter. För varje nu 
tida betraktare måste dessa saker 
förefalla helt naturliga. 

Det är dock alldeles påtagligt, 
att Gentele utförde sin nyordning 
på ett sätt som i hög grad måste 
reta arbetarna. Genom ett humant 
tillvägagångssätt skulle han utan 
tvivel ha nått ett bättre resultat 
också från ren fabrikssynpunkt. 
Men redan från början gjorde han 
sig förhatlig och impopulär. 
Tidningen Folkets Röst, vars 

uppgifter man får ta med stor för 
siktighet, berättar den 7, 14 och 
21 sept. 1850 om tvenne tjänste 
flickor, som varit i Genteles tjänst 
men blivit beskyllda för snatteri 

och uppstudsighet samt avskedade. 
Även om den förra av dessa be 
skyllningar i viss mån synes ha 
haft fog för sig, är det tydligt, att 
Gentele, vid flickornas avskedan 
de, använde sig av metoder, vilka 
måste betecknas som omänskliga. 
Tidningen hade också hört sig för 
i poliskammaren och där fått den 
upplysningen, att "Gentele uppfört 
sig på det mest råa sätt". Enligt 
tidningens framställning finge de 
båda flickorna betala en riksd. var 
för att -få åka till Stockholm med 
båten, som Gentele också dispone 
rade. 

Det material, som nu står mig 
till förfogande är alldeles otillräck 
ligt för att ge något klart omdöme 
om Genteles betydelse för Gustavs 
berg och insats i fabrikens utveck 
ling. Här har syftet endast varit, 
att med hjälp av några tidnings 
uppgifter dra fram en episod från 
gången tid och ge den en nödtorf 
tig belysning. 

Oscar Lövgren. 
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SOMMARKOLONIEN PÅ 
BOMMARSBO GÅRD~ 

Det var en förväntansfull barn 
skara, som den 15 juli startade re 
san till södra Dalarna. Med buss 
direkt . till Centralen gick det ju 
fint med allt bagage. Värre blev 
det, att få en något så när skap 
lig plats på tåget. 
Efter en härlig tågresa till 

Smedjebacken och en ännu bättre 
busstur därifrån stannade vi 
utanför grinden till Bommarsbo 
gård. Så blev det att lasta av alla 
grejor. Vår snälla och outtröttliga 
matmor, fru Hulda Olsson, tog 
emot oss och önskade oss välkom 
na. Middagen var framdukad och 
aptiten storartad. Gissa, om det 
smakade med ärter och fläsk samt 
pannkaka! Första natten blev det 
nog si och så med sömnen för oss 
lite var. Det var så ljust ute, så 
barnen påstod, att de inte visste 
när de skulle sova. Det fanns inga 
rullgardiner för fönstren, men vi 
ordnade saken med mörklägg 
ningspapper. Vi hade gott utrym 
me i 9-rums villan, och sämjan 
var god. 
Alldeles intill kolonien bodde en 

arrendator, som hade jordbruk och 
en hel del djur: kor, kalvar, häs 
tar, grisar, får och höns. Barnen 
blevo snart goda vänner med dem. 
Och jag tror, att det är nyttigt för 
barn att på detta sätt dagligen få 
umgås med djuren. Den nyfödda 
kalven var inte många timmar, 
förrän de fick hälsa på honom, där 
han på vingliga ben stod i sin kät 
te och betraktade barnskaran. 
Varje eftermiddag, när han skulle 

få mjölk, voro de där. Men när 
han inte var nöjd med sin tilldel 
ning, voro barnen kvicka att 
sticka till honom ett par fingrar 
att suga på. En av pojkarna, som 
jag fick lära känna som en verk 
lig djurvän, bad mig, att jag ock 
så skulle låna kalven mina fingrar. 
"Fröken kan aldrig tro, hur skönt 
det känns", sa han ! 
I solskenet utanför gården, ha 

de vi tillgång till en härlig gräs 
matta. Den utnyttjades flitigt till 
allehanda lekar. Hur mycket den 
än bearbetades, så höll den för på 
frestningen. Här hade vi även dans 
kring maj stången. 
Hur tillbringade vi då vår dag? 

Jo, först skulle barnen purras vid 
7-tiden. Så värst många sovo just 
inte vid den tiden. De morgonpig 
ga ställde nog om, att sjusovarna 
vaknade. Så följde morgontvätt 
ningen. Det flöt en liten å strax 
nedanför. Där var - grunt vatten, 
men klart och härligt. Så blev ån 
det stora "handfatet" både mor 
gon och kväll. Efter morgontvätt 
ningen samlades barnen i hallen 
en trappa upp för morgonbön. Där 
efter var det frukost med välling 
eller choklad. Om det så var vac 
kert väder, startade snart badpa 
raden. Det blev en ½ timmes pro 
menad på en vacker väg. Vackra 
vägar har Dalarna gott om. Bad 
stället var särdeles bra med sand 
botten och lite långgrunt. Hemvä 
gen blev alltid lite knogigare och 
tog längre tid. Vid vägkanten 
fanns det smultron, som man inte 

gärna kunde gå förbi. Så kommo 
vi lagom hem till middagsmålet 
kl. 12. Och så det åts! Ja, jag för 
stod ibland inte, hur barnen kunde 
konsumera så mycket. Med få un 
dantag ökade de också i vikt. När 
middagen var över, fingo de i de 
flesta fall gå upp på sina rum och 
ta en liten "tupplur". De flesta 
somnade nog en stund och kommo 
då yrvakna ned till mellanmålet kl. 
3, förvånade över, att de inte hört 
gongongen. Ibland togo vi en pro 
menad uppåt något berg, då vi 
medförde matsäck. Och den togo 
vi del av i en härlig omgivning. Så 
blev det snart hemfärd och kvälls 
gröt. En lekstund följde därpå och 
så bar det iväg till "tvättfatet" 
igen. Sedan följ de aftonbön och 
så blev det att gå till kojs. En li 
ten stund kunde beviljas till läs 
ning i en rolig bok. De regniga 
dagarna voro naturligtvis lite trå 
kiga för 36 barnungar, som måste 
vistas inomhus. Då hade vi fiaspel 
och puzzle till hands, och så fick 
man hitta på lite stillsamma le 
kar. 
När posten kom vid 4-tiden, stod 

hela skaran vid grindar. Alla skul 
le naturligtvis ha brev hemifrån 
och på sista tiden gottpaket, som 
vi lärare däremot inte voro så för 
tjusta över. Man vet, hur barn 
äro. När en fick något, ville alla 
ha, och så blev det ett tiggande 
i breven. Barnen fingo köpa på ko 
lonien, och det kunde ha räckt till. 
Det skadar inte att minska på 
snasket en smula. Tänk på det, kä 
ra föräldrar, till ett annat år! Det 
fanns rätt så många sjöar eller 
tjärnar, som de kallas, där pojkar 
na försökte sin fiskelycka, men tå 
lamodet tröt ganska snart. De 
fingo dock några små abborrpin 
nar, och dessa skulle förstås ren- 

Lekstund på gräsplanen. Mellanmål. 
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sas och stekas. Och det var mycket 
noga med, att var och en fick sin. 

Dagarna gingo fort, och så mås 
te vi tänka på hemfärd. igen. 
Jag tror, att barnen i flera av 

seenden, hade nytta av att vara 
däruppe, dels för den goda och rik 
liga matens skull, dels för den här 
liga luften, som var så lätt att an 
das. 
För de barn, som inte ha några 

syskon, är en tids vistelse på ko 
loni av stort värde. Det blir ju of 
ta så, att det pjoskas och käxas 

· lite för mycket med det ensamma 
barnet. Låt vara att det sker i all 
välmening. Allting kretsar kring 
detta barn, och det får helt enkelt 
aldrig känna sig självständigt. Vid 
kolonien bli alla lika. Vid måltider 
na få de äta, vad som förekommer 
och se de andra barnens strålan 
de aptit. Sådant smittar. Vad oss 
lärare beträffar, få vi lära känna 
barnen från helt andra sidor, lite 
mera intimt, om jag så får ut 
.trycka mig. Mitt hopp och min ön 
skan är, att vår nu påbörjade ko 
loniverksamhet måtte få fortsätta 
till nytta och glädje för många 
barn i vår skola. 

Anna Wresterberg. 

KOLONIINTRYCK. 

Man säger ibland, att det första 
intryck man får vid sammanträf 
fandet med en person, kan vara 
bestående för livet. Något liknan 
de skulle jag vilja säga i fråga om 
mina intryck från mötet med som 
marens första gustavsbergskoloni. 
Anblicken av en skara glada och 
förväntansfulla pojkar och flickor 
från sjunde klassen på skolresa till 
Dalom blev mitt första minne från 
kolonien i sommar. Det var san 
nerligen stimulerande att redan 
första dagen se dem i full verk- 

FRISERSALON6EN 
GUSTAVSBERG 

GRINDSTUGATAN 5 
(invid kyrkan) 

Nya, moderna lokaler. 

__ Särskild Herr- och Damavdelning. 

samhet för att få kolonien ordnad. 
Tusende ting måste ju ordnas, då 
man för första gången står vid 
starten av en sådan sommarvistel 
se. Men då alla hjälper till och 
dessutom är präktiga och tacksam 
ma, är det bara roligt att dras 
med husmodersbestyren. Dessa 
sjundeklassister gjorde ett gott 
pionjärarbete. Då de rest vidare, 
kom den första av de två "riktiga 
kolonistgrupperna", som stannade 
fyra veckor. Aldrig skall jag kun- 

. na glömma, hur barnen kom emot 
mig, där jag stod vid grinden för 
att välkomna dem. Finns det nå 
got vackrare än oförställda barna 
ögon, lysande mot en som solar. 
I det ögonblicket kände jag, att 
det var en mening även med min 
vistelse där uppe. Jag kan höra de 
ras jubel, jag kan minnas, hur de 
kom till mig med sina små bekym 
mer. Det blev på så sätt många 
vackra och bestående sommarmin 
nen. 
Några av barnen hade nog trott, 

att det skulle vara finare på en ko 
loni än det var på vår. Men de 
flesta inventarierna hade lånats 
ihop, och då får man inte föreskri 
va, hur det skall vara, utan tack 
samt taga emot. För övrigt bety 
der det inte så mycket för trevna 
den, om man inte i allt skulle ha 
det så väldigt fint på en koloni. 
Det viktigaste är, att man är glad 
och trivs. Och det gör man sanner 
ligen. 

Mycket vore väl att berätta om 
alla matbestyren och sådant. Men 
sådana bekymmer får vi ju alla lä 
ra oss att övervinna. Nu framstår 
alltsammans som en underbar som 
mardröm, vilken jag tacksamt 
minnes. Det vore önskvärt, att 
många gustavsbergare finge vis 
tas däruppe några veckor i den hö 
ga välgörande luften. Låt oss i 
alla fall hoppas, att åtminstone 
barnen kan få vara där även nästa 
sommar. 
Till sist vill jag tacka lärarna 

och lärarinnorna för god hjälp, 
gott samarbete och samförstånd. 
Allt bidrog till att göra den gång 
na sommaren minnesrik för mig. 

Hulda Olsson. 
---0-- 

Det är endast vår litenhet som gör, att 
vi inte förmå se det stora i en liten sak. 

Talar någon illa om dig, så låt ditt liv 
vara sådant, att ingen tror honom. 

GEN OMSNITTSSVENSKEN. 

Kortfattad skildring av en enkel 
mans Ievnadslopp från 0 till 
90 år. 

0-10 år. 
Man föddes, men icke på egen begäran, 
och rösträtten tog man, till grannars för 
färan. 

Man plockade fallfrukt i Y ggdrasils 
skugga. 

På skolslang man kallade det för att 
"plugga". 

20-30 år. 
Man tränade "krigskonst" för landet och 
kungen, 

men vann föga ära och intet i pungen. 
Med "Vännen för livet" man bildade fir 
ma. 
- Då först stod man säker uppå terra 

firma. 

40-50 år. 
När barnskaran ökades var man helt 

stolter 
åt grabbar i knäbyxor, töser i kelter. 
- På femtiårsdagen man önskades lycka 
och fick en spatserkäpp med fin silver- 
krycka. 

60-70 år. 
Vid sexti års ålder man farfar benämndes, 
men tyckte sig ung och för titeln smått 
skämdes. 

Vid sjutti man kände, det led emot kväl 
len, 

man var inte längre den unge gesällen. 

80-90 år. 
Åt ungdomens dagar man barnsligt sig 
gläder, 

när de för ens minne allt mera framträder. 
När nitti man nått, man dock smått börjar 

undra, 
om man inte möjligtvis kan bliva hundra. 

K. Blomqvist. 

Ett parti herrslipsar i prislägen 

1 :-, 2:-, 3:50 utförsäljes 

Albert L. Carlsson 
Gustavsberg Telefon 68 
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Saltstänk från Farstaviken i en 
riktig kaskad har vännen Blom 
qvist ritat åt oss till detta num 
mer av Gustavsbergaren. (Se 
ovan!) Ja, vad vore väl Gustavs 
berg utan Farstaviken, och vad 
kunde det inte bli, om böljesvallet 
nedanför värdshuset hade litet så 
att säga friskare färg ·och - doft. 
För se, den viken och vad därom 
kring är, det är kärnan, ja, det är 
hjärtat i vår lilla bygd. 

'* 
Bussar och bilar i all ära, 

men prisa vill jag skutorna, vare 
sig de komma tyst glidande med 
fyllda segel eller pressa sina tunga 
skrov mot kajen under motorernas 
dunk, dunk. Och vilken fröjd, att 
se ångbåtarna forcera viken och 
väcka liv i vattenspegeln. 

* 
Men nog är det skada, 

att vi gustavsbergare inte längre 
frestas ta båten in till sta'n. Tänk, 
för ett par år sen, då vi reste fa 
milj evis och ideligen, bara för att 
det var så billigt. Det är riktigt 
nöjsamt att bara tänka på, hur ro 
ligt vi hade. Var det nödvändigt 
och klokt, herr Kalkylator, att 
höja båtbiljettpriset över buss 
taxan. Visst är det värt mångdub 
belt att få göra den vackra sjötu 
ren, men tiden är också dyrbar, 
och det var som sagt roligt att 
frestas till slöseri med tiden en 
vacker dag över Baggen genom 
Stäket under Skurubron in till 
sta'n. 

* 
Idealsamhället 

rycker oss närmare för varje dag. 
När arkitekt Thunström kommer 
på täta besök, då är det så visst 
-något i görningen. Få vi gissa på 
medborgarhus, posthus, planering 
av träsket, eller har han rätt, som 

tog mig med till Skeviksgatan och 
visade på en massa pinnar ned 
stuckna i underliga mönster ute på 
en åker. "Egna-hem, förstår du!" 
Det ryktas, att egnahemskommit 
ten slutfört sin utredning, och att 
denna givit till resultat det vi alla 
så här efteråt säger oss ha vän 
tat: "Det blev för dyrt. Ingen går 
i land med det". - Men det lär 
nog inte bara vara en lek med pin 
nar bakom Höjdhagen. Nu vänta 
vi på nästa bud. 

* 

Lille Kalle Kantarell 
har den här säsongen hållit både 
sig och syskonen borta från 
svampstigarna, men riskor och 
soppar ha våra förhoppningsfulla 
telningar burit hem i massor, och 
vi ha provätit det mesta. Allt har 
dock inte funnit väg till källarens 
konservhylla. - Det kommer sä 
kert att bli en rik svampflora un 
der granarna bakom min stuga 
nästa år. 

* 
Till sist 

var det kostymeringen av postbu 
det igen. I somras njöt vi av att 
på rena rama bondlandet få bre 
ben serverade av en yngling, som 
betrotts bära uniform. ___:__ Såge det 
inte mera anständigt ut, om även 
detta förnämliga samhälles brev 
lådor tömdes av en förtroendeman 
i Kungl. postverkets dress, undrar 

Krönikören. 
-0- 

Gustavsbergarens 
alla nummer för 1943 finnas 
ännu att tillgå. Skaffa dem 
och giv dem till släkt och vän 
ner på annan ort. 

Egnahemsfrågan. 
I anledning av en hemställan 

från den av kommunalnämnden 
utsedda kommitten till bolagsled 
ningen angående byggandet av 
radhus, har bolagsledningen fram 
lagt ett förslag att i egen regi upp 
föra ett antal radhus, vilka av vid 
bolaget anställda kunna inlösas. 
För andra gustavsbergare finnas 
särskilda bestämmelser. 
Bebyggelsen skulle ske på områ 

det väster om Skeviksgatan, vil 
ket tidigare omtalats. Byggnatio 
nen skulle omfatta 49 radhus av 
tegel med 6 a 7 i raden. Varje hus 
har beräknats innehålla 2 rum och 
kök, matvrå, hall och badrum. För 
området har föreslagits en gemen 
sam värmecentral, samt 1 elek 
trisk spis i varje hus. Hela utrym 
met under huset skall utnyttjas till 
källare. 

Den av byggnadslånebyrån god 
kända anskaffningskostnaden är 
22.500 :- kronor. Bottenlånet 
11.000 :- kronor kan lånas upp 
hos Kooperativa Förbundet. Rän 
tan på detta lån är garanterad till 
3,5 %, amorteringsfritt under 20 
år och bundet av långivaren. Ge 
nom kommunen kan hos Statens 
Byggnadslånebyrå upptagas ett 
lån av 8.125: - kr. 2.250: - kr. 
därav är en ränte- och amorte 
ringsfri stående del. På 5.585: - 
kr. blir räntan 3,6 % samt amor 
teringen 2,4 % de första 10 åren 
samt 5 % de påföljande 10 åren. 
Detta lån är 20-årigt. 
Utöver dessa lån erhålles från 

bolaget, under vissa villkor, ett 
amorterings- och räntefritt stän 
digt stående lån av 3.375 :- kr. 

De årliga kostnaderna med rän 
ta och amortering stannar vid 
738:- kr. 

Den nu utgående hyresförmå 
nen skall kompenseras med ett 
visst belopp per år per varje fa 
miljemedlem som arbetar. Den 
sammanlagda kompensationssum 
man per familj skall avdragas års 
kostnaden 738 :- kr. 

Teckning av fastighet skall ske 
snarast för byggnationens omedel 
bara igångsättande. 
Alla upplysningar kunna erhål 

las hos kommitten: Gustav An 
dersson, tel. 357, Gunnar Anders 
son, tel. 156, och Harald Lindholm, 
tel. 308. 

Egnaheruskommitten. 
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Gustavs h erfJ s n 11t t. 
Kristen livsåskådning 

blir ett av studieämnena i Gustavsberg 
under den kommande vintern. Ur innehål 
let må anföras: Vad är kristendom? Jäm 
förelse. med andra livsåskådningar. Den 
kristna människouppfattningen. Den krist 
na människogemenskapen. 

Cirkeln är öppen för alla gustavs 
bergare. Anmälan göres till tel. 137. 

Vad vi är och vad vi vill. 

Under detta motto samlas gustavsber 
garna till stort möte i missionshuset sönd. 
den 5 dec. kl. 5 em., då representanter 
för fackföreningen, arbetarkommunen, 
nykterhetsföreningen, baptistförsamling 
ens och missionsförsamlingens ungdoms 
föreningar hålla korta anföranden över 
ovan angivna ämne. Dessutom förekom 
mer sång och musik. Vi hänvisa till affi 
scher veckan före nämnda dag. 

Luciafest 
anordnas i missionshuset söndagen den 
12 december med Lucia-tåg och Lucia 
kaffe samt allt som i övrigt hör till ett 
vackert och värdigt firande av denna 
ljus-dag. 

Nittiofem år 
fyller den 2 december fru Hilma Odalberg. 
Gustavsbergaren hade önskat ägna dagen 
större uppmärksamhet än så här, men hon 
har ·enträget begärt att inte bli omnämnd. 
Men denna högtidsdag för Gustavsbergs 
näst äldsta innevånare kan inte alldeles 
förbigås, så mycket mindre som vi i tid 
ningens första nummer lovade att åter 
komma till den. 

Idrottsföreningens damsektion 
hedrade Gustavsberg på Zinkens Damm, 
där de mötte Konsum-Luma-KF-FS och 
Pubs damer i fri idrott. Grenarna voro 
80 m., längdhopp, slungboll och stafett 
5X60 m. 

De bästa resultaten. 

80 meter. 
l. Stina Sundstedt, KF 
2. Eva Nyström, Gustavsberg 
3. Tora Severin, Gustavsberg 

Längdhopp. 
l. Stina Sundstedt, KF 
2. Eva Nyström, Gustavsberg 
3; Ingegerd Neuman, Gustavsberg 

Slungboll. 
1. Tora Severin, Gustavsberg 
2. Britt Häggborn,_ Konsum 
3. Viola Jansson, Luma 

10,4 
11,0 
11,3 

4,86 
4,44 
4,41 

41,97 
36,90 
36,09 

Stafett 5X60 meter. 
1. Gustavsberg 
2. FS 
3. Konsum 

42,7 
43,2 
44,1 

Poängställningen efter samtliga grenar 
blev: 

Gustavsberg 
KF 
Luma 
FS 
Konsum 
Pub 

81½ poäng 
33 
33 
30 
30½ 
12 

Klubbmästerskap i trekamp för damer 
hölls den 2/9 på Idrottsplatsen, varvid 
Tora Severin hemförde styrelsens vand 
ringspris för alltid med 810 poäng, följd 
av Eva Nyström 756 och Ingegerd Neu 
man 58,1 poäng. 

GIF: s damer har under sommaren vid' 
tre tillfällen tävlat i förbundets serietäv 
lingar på Kristinebergs Idrottsplats mot 
IF Kamraterna, IK Göta och Älvsjö IK. 
Härvid tävlades i två klasser A och B, 
och då Vesterrnalms IF och Hammarby 
flickorna bröt serien slutade Gustavs 
berg på tredje plats i båda klasserna. 

GIF:s Kanotsektion 
har den 29/81 hållit sin första klubbrnäs 
terskapstävling på Gustavsbergsviken. 

Priser vinka 
för i hemarbetet flinka! 

Begär upplysningar om den stora 
tävlingen i hemkunskap i när 
maste konsumbutik. De som an 
mäla sig till tävlingen erhålla boken 

Hemkunskap 
till ett pris av inb. 5:- kr. 

Bokhandelspris häft. 6:-, inb. 8:- kr. 

De bästa resultaten blevo. 

5.000 m., klass 1. 
1. L. Säfström 26,30 
2. E. Karlsson 26,51;2 
3. T. Andersson 27,32 

1.000 m., klass 1. 
1. L. Säfström 5,28,1 
2. E. Karlsson 5,41,0 
3. S. Johansson 5,46,0 

Klass 2. 
1. T. Lindström 
2. A. Andersson 
3. N. Karlsson 

6,39,0 
6,45,0 
6,59,0 

600 m., klass 3. 
1. S. Lindholm 3,54 
2. G. Kjellberg 4,02 
3. A. Lindberg 4,08 
sektionens serietävlingar, som omfat- 

tade tre tävlingar om 600, 1,000 och 5,000 
111. blev slutställningen: 

Klass 1. 
1. L. Säfström 30 poäng 
2. E. Karlsson 27 
3. T. Andersson 23 

Klass 2. 
1. T. Lindström 30 poäng 
2. N. Karlsson 18 
3. R. Johansson 9 

Klass 3. 
1. S. Lindholm 29 poäng 
2. H. Andersson 25 
3. A. Lindberg 24 

Sektionsordf. Gunnar Björk ledde defi 
leringen vid KM, en vacker syn som vi 
gustavsbergare gärna vill se igen. 

J. P. 

Till idrottsmedlemmarnas kännedom 
meddelas, att orientering hålles varje sön 
dag. Alla äro välkomna - även nybör 
jare. Den 31 okt. deltager GIF i Söder 
törnsrnästerskapet i orientering, Gymna 
stik i skolan varje måndag för damer kl. 
19,00 och 20,00. Varje torsdag kl. 19,30 
för herrar. Fröken Ella Sander och herr 
David Fredr.ksson äro ledare. · 

Styrelsen. 

Diskussion .om samhällets idrott 
hölls den 16 sept. å Värdshuset. Inbju 
dan hade utgått till representanter från 
idrottsföreningens gamla garde, fabriks 
ledningen och Forum. Mötet leddes av 
Harry Pettersson och protokollfördes av 
Axel Eriksson. I ett inledningsanförande 
gjorde Einar Olsson jämförelser med 
idrottsintresset i samhället förr och nu 
och inbjöd till diskussion för att komma 
till rätta med vad som bör göras för att 
få bredd och stil på idrotten och särskilt 
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den allmänna idrotten. Olsson framhöll, 
hur andra industrisamhällen ordnat sin 
idrottsplats. Denna angelägenhet är ett 
samhällsintresse av första rang. Olssons 
anförande utlöste ett livligt meningsutby 
te, varvid synpunkter framfördes· av bl. a. 
0. Gustavsson, J. Lundin, H. Lindholm, 
G. Dahlberg, John Pettersson, Arvid 
Ericson, V. Gezelius, Samuel Svensson, 
Gunnar Andersson, 0. Björk, Edvin 
Lowndes och E. Olsson. Man efterlyste 
en plan för idrottsplatsens färdigställan 
de, effektiva och snara åtgärder för en 
uppryckning av idrottsutövandet bl. ·a. ge 
nom anlitandet av instruktörer och pro 
paganda bland ungdomen. Plan för täv 
lan mellan fabrikens avdelningar framla 
des, liksom ett livligare utbyte mellan 
andra· idrottsföreningar och kooperativa 
organisationer dryftades. Med vissa för 
beredande arbeten under vintern, agita 
tion och instruktion arbetar Axel Eriks 
son, Edvin Lowndes och 0. Gustavsson. 
Mötet valde slutligen 0. Björk, 0. Borg 
och 0. Dahlberg att alliera sig med 
idrottsplatskornrnitten. 

Ungkartshotellet, Mariagatan 13, 
står nu färdigt och inflyttning pågår. 
Byggnaden torde vara en av landets för 
nämligaste i sitt slag, inredd med alla 
moderna finesser. Å nedre botten finnes 
vaktmästarebostad, avklädningsrum och 
garderobskåp, duscher och tvättrum samt 
badstu. Här finnes även skyddsrum med 
gassluss, källarutrymmen och pannrum. 
I samma våning ligger slöjdsalen, där 
slöjdkvällarna snart börjar. I de övre vå 
ningarna är bostadsrummen, prydligt in 
redda med moderna möbler och textilier. 
En större samlingslokal med' öppen spis 
inbjuder till trevlig samvaro och studie 
kvällar. Toaletter, telefonhytter, sjukrum, 
sopnedkast m. 111. fullbordar det hela och 
ger intryck av gedigenhet. Det är att 
hoppas, att hyresgästerna skall trivas och 
hålla standarden uppe. Men vem ger 
bygget ett bra namn? Mariagården, Sven 
nebo, Ungkarlslyan och Mangården osv. 
har föreslagits. Gg. 

Hembygdsgillet 
har startat hästsäsongen med nybörjare 
kurs i folkdans och särskilda övningar 
för medlemmarna i Gillet. Hembygdsfes 
ten i augusti i Klubbparken gav ett myc 
ket gott överskott, varför Gillet inköpt 
vävstol, som uppsatts å Åkerlyckan. Se 
dan fabriken inköpt ytterligare en vävstol 
och varp och mattrasor anskaffats, kom 
mer en vävkurs för nybörjare att påbör 
jas. Initiativet har föranlett bolaget att 
upplåta Åkerlyckans matsal till samlings 
plats för den kvinnliga slöjden. Det är 
meningen att succesivt inreda densam 
nia till fromma för hyresgästernas och 
andras slöjdintresse. D. 

Kommunalfullimäkt ige 
hade sammanträde å Värdshusets fest 
våning torsdagen den 7 okt. 
Från hälsovårdsnämnden hade inkom 

mit förslag om att köttbesiktningstvång 
måtte införas i Gustavsbergs socken 
fr. o. m. 1 jan. 1944. Kommunalfullmäkti 
ge beslöt efter kort debatt i likhet med 
hälsovårdsnämndens förslag. Fullmäktige 
beslöt ävenså att hos länsstyrelsen an 
hålla om befrielse från skyldigheten att 
anordna köttbesiktningsbyrå med an 
ställd veterinär då besiktning av kött utan 
olägenhet kan ske i .Stockholm. Fullmäk 
tige beslöt även att anslå 250 kr. att an 
vändas till utrotning av råttor inom sam 
hället och lika stort belopp erhålles från 
A.-B. Gustavsbergs fabrik. 
Från kommitten för utredning av egna 

hemsfrågan i Gustavsberg lämnade led. 
av kommitten, hr Gustav Andersson, en 
ingående rapport om kommittens arbete. 
För det förslag till egnahemsfrågans lös 
ning, som kommitten erhållit från A.-B. 
Gustavsbergs fabr., uppehöll sig talaren 
särskilt vid de ekonomiska villkor som 
där uppställas. (Om dessa se annan plats 
i detta nummer av Gustavsbergaren.) 
Det framgick av rapporten att kommitten 
utfört ett synnerligen förtjänstfullt arbete 
och att det av hr Andersson refererade 
förslaget är ett allvarligt försök att få 
egnahemsfrågan löst i Gustavsberg. Rap 
porten godkändes med tacksamhet av 
kommunalfullmäktige. I anslutning till eg 
nahernsfrågan beslöt fullmäktige att gent 
emot staten ansvara för förlust å tertier 
lånets stående del med ett belopp av kr. 
130.000:-. 
För kommunens medelsförvaltning och 

revision beslöt fullmäktige att för år 1944 
ansluta sig till Landskommunernas För 
bunds rådgivningsverksamhet. Till kom 
munens ombud vid Landskommunernas 
kongress i Stockholm den 25-26 nov. 

utsågs ordf. hr Gunnar Andersson. Till 
mantalsskrivningsombud valdes herrar 0. 
Söderberg, E. Bodelsson och Karl Aug. 
Karlsson. Som kommunens representan 
ter för val av vägnämnd i Stockholms 
läns södra vägnämndsområde valdes her 
rar Sam. Svenson och Oscar Söderberg. 

Kyrloofu.llmäktige 
sammanträdde den 5 okt. och fastställde 
därvid utgifts- och inkomststat för 1944. 
Staten slutar på 15.991 :- kr. Utdebite 
ringen, som i år varit 48 öre per skatte 
krona, kunde för 1944 sänkas till 36 öre. 
Pastoratskyrkostämman, som hölls 

samma dag, fastställde pastoratets stat 
förslag, som slutar på 20.708':- kr. med 
oförändrad utdebitering av 35 öre per 
skattekrona. Vid samma stämma upp 
drogs åt kommunalkamrer V. Fagergren 
att ur pastoralieöverskottsfonden utkvitte 
ra och uppbära de åt Gustavsbergs kyrka 
beviljade medlen till bl. a. nya ljuskronor 
i kyrkan. 

Genom pastor J. Movinger överlämna 
des följande gåvor till Gustavsbergs kyr 
ka, vilka kyrkofullmäktige tacksamt mot 
togo: en vit mässhake - gåva från en 
onämnd församlingsbo, en mässkjorta - 
gåva från Kyrk!. Arbetskretsen samt ett 
litet krucifix till sakristian inköpt för 
kollekt- och gåvomedel. J. M. 

--0-- 

GULDKORN. 
Ingen är så god, att han ej kan bli 

bättre. Ingen är så ond, att han ej kan 
bli god. 

Barn lära sig snart nog att tala, men 
mången kan under hela sin livstid inte 
lära sig att tiga. 

Egennyttan talar alla språk och spelar 
alla roller - till och med oegennyttans. 

från hushållsbestyren 
och intag Er söndagsmiddag 
på 
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TERESIA. 
AV E D L A E M A N U E L S S O N. 

Teresia står vid korsvägen, just 
där bivägen med sin alle av alar 
bryter stora landsvägens kurva, 
och där den gamla mossiga mil 
stolpen lutar sig trött över dikes, 
renen. Åtta år är hon, Teresia, och 
i barnvagnen, som hon har bred 
vid sig, ligger lilla syster och små 
skrattar rakt upp mot små duniga 
sommarmoln. En timme varje ef 
termiddag passar Teresia sin sys 
ter, medan mamma diskar mid 
dagsdisken och dricker en kaffetår 
med grannfrun. Bara· en liten 
stund till och Teresia är fri från 
sitt uppdrag och kan springa ner 
till Arne. Teresia har många kam 
rater och av dem är Arne yngst, 
fyra år har han på nacken, den 
lille kavate herrn, med de ständigt 
för stora klädesplaggen. Tre äldre 
bröder har han, vars kläder han så 
småningom ärver och vars knyt 
nä var ofta kommer hans kinder att 
bli randiga av tårar. De älskar att 
reta honom, eftersom han blind av 
raseri brukar rusa på dem utan att 
inse sin maktlöshet mot dessa va 
na slagskämpar. Därför går han 
mest ensam, när inte Teresia har 
tid med honom. I dag skall hon få 
dela en hemlighet, som han äger, 
bara hon ensam, och det är inte 
utan att hon är litet smickrad över 
det. 
Nu är det litet längre bort på 

vägen något, som fångar Teresias 
intresse, och som hon rakt inte kan 
slita sig ifrån. En bil har fått mo 
torstopp och en farbror i uniform 
söker finna felet, medan fi 
na tanter och farbröder flanera 
däromkring. Tanterna har så fina 
klänningar med stora blommor på 
och hattar med fladdrande slöjor. 
Å, vad Teresia önskar, att de ville 
komma närmare, fast då kan hon 
förstås inte titta på dem annat än 
i smyg. Man får inte stirra på folk, 
säger mamma, men så här på av 
stånd gör det nog ingenting. 
Det är så oändligt mycket, som 

inte Teresia får, men som hennes 
kamrater kan göra utan förbud. 
Och det är ganska besvärligt 
ibland för Teresia, fast hon har 
nog märkt, att det ställer henne i 
en särställning och kommer tanter 
och farbröder att nicka gillande. 

Stora människor äro så obegripli 
ga, tycker Teresia, men det är lät 
tare att umgås med dem, om man 
aktar sig för att göra en massa 
saker, som man vill och i stället 
gör saker, som inte är roliga alls. 
Teresia får plötsligt fart i benen, 

tar ett tag i barnvagnen och går 
med ansträngt likgiltig min mot 
grannens stuga. De främmande 
tanterna kommer nämligen gående 
mot korsvägen. 
Teresia är gruvligt nyfiken och 

hon räknar ut, att om hon vänder 
strax innan grannens grind, så 
möter hon tanterna och får titta på 
dem ordentligt. Lillan, hon känner 
inga förbud, hon jollrar och ler 
mot de främmande och fräser 
glatt, när Teresia för säkerhets 
skull försöker snyta henne. Äntli 
gen kan Teresia vända, men då är 
tanterna redan framme vid vag 
nen, slår ihop sina händer och ro 
par: "O, vilken söt unge!" Ja, Te 
resia förstår nog, att det gäller 
lillsyster med de gula lockarna 
och de skrattande, oförskräckta 
ögonen. Teresia är inte så söt hon 
med sin spinkiga kropp, sina sne 
da, gråtmilda ögon och sin rått 
svans på ryggen. 

Den äldre av de tre damerna 
böjer sig ner över lillan och räcker 
henne just en sådan där lång och 
hård karamell, som lillan inte får 
äta för mamma för att hon kan 
sätta den i halsen. Det kommer 
Teresia att glömma sin blyghet 
och orden riktigt snubblar över 
varandra, så brådskande kommer 
det: "Lillan kan inte äta den, hon 
sätter den i halsen". Då rätar da 
men på sig, ger Teresia en förin 
tande blick, kastar karamellen i 
vagnen och skriker: "Din otäcka 
tjuvunge, du vill förstås ha den 
själv", och vänder föraktfullt ryg 
gen till och går. 

Men för Teresia försvinner sol 
skenet och allting blir grått genom 
de framträngande tårarna och 
människorna bli till svarta, hotan 
de skuggor, som i nätternas mar 
drömmar. Tjuvunge, tjuvunge, 
ekar det i hennes inre och det en 
da, som är levande för henne, är 
det fruktansvärda, som· har hänt. 
Hon märker inte, att de båda yng- 

re damerna ler tröstande mot hen 
ne, märker inte att bilen hämtar 
bort dem, märker inte, att lillan 
förnöjd äter upp den olycksaliga 
karamellen. Hon vaknar inte ur 
domningen, förrän Arne plötsligt 
träder in i synfältet och med knut 
na händer och kritvitt ansikte 
kommer emot henne. Ett ögonblick 
tror Teresia, att han tänker rusa 
på henne, men nej, han börjar 
springa efter den bortilande bilen 
och utslungar de värsta hotelser, 
han i hastigheten kan finna på. 
Så snavar han och faller, rullar 
över på rygg och blir liggande un 
derligt stilla vid vägkanten. Tere 
sia springer till honom och ser en 
liten smal ström av blod rinna från 
Arnes mungipa ner i sanden. Hon 
blir så rädd, att det gör ont att an 
das. Arnes pappa har dött för bara 
några månader sedan efter att ha 
mist mycket blod, det vet Teresia. 
Arne sätter sig upp efter en 
stund, torkar av sig på blusärmen, 
ser stint på Teresia och ber: "Lo 
va att du inte talar om det för nå 
gon, hör du". Hon nickar oförmö 
gen att svara, tecknar åt honom, 
att hon skall komma tillbaka och 
springer upp med lillan till mam 
ma. Mamma har sett tanterna och 
frågar efter dem och Teresia be 
rättar, att de varit så snälla och att 
de ha bjudit lillsyster på karamell. 
Ingenting annat säger Teresia för 
att inte göra mamma ledsen. Hon 
tar allting så hårt, säger pappa. 
Och Teresia vet också, att talar 
hon om det, så kommer mamma att 
påminna henne om det ofta, och 
det är så svårt, så ohyggligt svårt 
ändå, det där, som har hänt. 
Arne och Teresia går hand i 

hand genom lövdungen, där Arne 
har gömt sin hemlighet, som visar 
sig vara en gravkulle med ett fum 
ligt gjort träkors på. Det är fågel 
ungen Kalles grav, talar Arne om. 
Han hade funnit honom död utan 
för fönstret. "Då plockar vi blom 
mor åt honom", säger Teresia. Och 
det gör de. Sjömanshattar, kä 
ringtand, kuckeliku, äggehacka, 
blåklockor, prästkragar och Jung 
fru Marias nycklar och massor av 
blommor, som de inga namn vet på. 
När de ha gjort det, så sjunger Te 
resia en psalm och Arne läser en 
bön, så gott det går, och sedan sit 
ter de där och känner sig högtid 
liga en stund, innan de skiljas åt 
och går hem. 
Nästa dag får Teresia veta, att 

"dispensären" hämtat Arne. Tere 
sia vet vad det betyder. Arne är 
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på sanatoriet, där har hans pappa 
förut dött. Det gör ont i Tere 
sia, när hon kommer ihåg blodet, 
men hon säger ingenting utan går 
till Kalle fågelunges grav och läg 
ger blommor på kullen. Arnes pap 
pa hade varit konstnär, men tav 
lorna han målat, ville ingen köpa 
och det finns ingenting kvar efter 
honom annat än alla dessa dukar. 
Teresias pappa hade sagt till mam 
ma, att de tavlor, han sålt, hängde 
på väggarna i böndernas hemlig 
hus. Storbonden i Dalen hade en 
gång beställt en tavla av honom 
men vägrat att betala den, när han 
upptäckt, att målaren satt ett fön•, 
ster för mycket på ena gavelväg 
gen på hans hus. Nu fick änkan bo 
kvar i sin fallfärdiga stuga. Åtta 
kronor i månaden för vart och ett 
av de fem barnen får hon av fat. 
tigvården. Det var väldigt mycket 
pengar, menade Teresia, men det 
tyckte visst inte mamma, som bli 
vit förargad, när hon fått höra det 
och sagt, att det var visst brotts 
ligt att vara fattig. Teresias pap 
pa högg sten han, fin sten till ga 
tor i stora städer. Det var mycket 
finare än att vara konstnär, tyck 
te Teresia. 

Sommaren gick, och Teresia bör· 
jade skolan, men ingen Arne kom 
hem. Fågelungen Kalle får alltme 
ra sällan blommor. En kväll sitter 
Teresia i sin vrå i köket och ritar 
gubbar på en papperspåse, då 
grannfrun kommer in och gråter 
med förklädet för ansiktet. Teresia 
kryper ängsligt och· generat ihop 
på sin stol och mamma kommer 
springande och undrar vad som är 
fatt. Så småningom får de veta, att 
Arne är död. "Jag kunde väl åt 
minstone ha fått besöka honom", 
snyftar hon, "men de tyckte väl, 
att det blev för dyrt". Teresia 
smyger sig osedd ut och springer 
så fort hon kan till fågelungens 
grav. Där sätter hon sig ner och 
gråter. Hon gråter inte så mycket 
för att Arne är död utan för att 
hon inte vet, om han kommit till 
himlen. Teresias moster har sagt, 
att kyrkklockorna skall ringa, in 
nan en själ kommer till Gud, och 
de ha inte ringt på hela dagen. De 
kanske inte ringer för att han var 
så fattig. Å, vad Teresia är olyck 
lig, hon glömmer att gå hem, fast 
än det är kväll. Hon sitter där än 
nu, när pappa hittar henne sent 
omsider, men då har hon somnat 
från alltsammans. Hon vaknar till, 
när pappa lyfter upp henne, slår 
armarna om hans hals och frågar, 
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om Arne har kommit till himlen. 
Och det vet pappa alldeles säkert 
och då blir hon så glad över att 
pappa lever och att mamma lever 
och för att pappa hugger sten, som 
folk vill ha och inte målar tavlor, 
som de hänger på hemlighusen. Så 
somnar Teresia på nytt med sin 
lilla näsa i pappas blåblus. 

--0--- 

TANKE KORN. 
Med ordet plikt förstå vi för det mesta, 

vad andra skola göra. 
* 

Det vore en glädje att leva, om var och 
en gjorde hälften av det som han fordrar 
av andra. 

* 
Den som gråter ofta, han gråter aldrig 

länge, och den: som gråter länge, han 
gråter aldrig ofta. 

* 
Kaffesällskapen äro sammankomster 

där man äter och dricker det bästa man 
har och talar det sämsta. 

* 
I behärskandet av den egna viljan lig 

ger den största viljekraften. 
* 

Tre ting vända aldrig tillbaka: den av 
skjutna pilen, det uttalade ordet och det 
försummade tillfället. 

Mången tycker sig vara en halv gud, 
men är likväl ej ens en hel människa. 

MINA VÄNNER BÖCKERNA. 

Forts. från sidan 3. 
Efter dem behöver jag ej heller 

känna det tomrum, som uppstår 
då vänner flytta, utan att någon 
annan kan fylla deras plats. 

De säga mig sin mening så rakt 
på sak, att jag inte kommer undan 
den. 

Skulle de hitta på att ljuga för 
mig eller uppträda ovederhäftigt, 
kan jag utan prutmån framställa 
för dem mina tankar, utan att de 
förneka vad de en gång sagt eller 
i vredesmod och förtret lämna 
mig. 

Ständigt får jag nya vänner 
bland böckerna. Alla ge mig något, 
som jag förut inte ägt eller känt 
till. . 

Också mina vänner böckerna 
väljer jag med urskiljning, ty jag 
vet, att det finns många böcker, 
som inte äro värda min vänskap 
och mitt intresse. 
En fiende bland böcker går inte 

att förändra. En vän förändrar sig 
inte heller. 
Umgänget med verkliga vänner 

bland böckerna berikar alltid mitt 
liv. Det hjälper mig att förstå 
världen omkring mig. Och i den 
mån jag får se, veta och förstå 
mera, blir jag ödmjukare och sam 
tidigt starkare. 

G. Caren. 

atr ~JN 8REVSK0I.IN 

Der iu tu/ ntt. ~ 
. ~ 

hidb4u Jbtttiei 
Nu hugger vi i på nytt med arbetet inom våra föreningar liksom med 
studierna. Ty naturligtvis fortsätter vi vår utbildning. Att veta är att 
vara mera värd. Det gäller både för enskilda studier och för gruppstudier. 

Brevskolan har många bra kurser, som lämpar sig särskilt väl för 
studiecirklarna. Och det där tröahetsmomentet, som gärna uppstår när 
man är ensam, försvinner så fort klämmiga kamrater driver på. Men 
startskottet· får allt Du svara för. Vänta inte att de andra skall klara 
den saken. 

BREVS KOLAN ~ OTOC~LMU 

Sänd mig kostnadsfritt studieprospekt över 
det ämne jag strukit under. 

Namn . 

Bostad : . 
ub.:J. 

Adress ~, . 

.Ämnesetupper : 
Svenska, Främmande språk. 
Föreningslivets problem, 
Samhällslära och national, 
ekonomi, Aktuella sociala 
spörsmål, Praktisk handels, 
kunskap.Matematik.N atur 
vetenskap, Tekniska kurser. 
Nya kurser: 
Nordiska frågor, Hemmet 
och vi, Svensk socialpolitik, 
Konsten i vardagslivet. 
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UTGIVEN AV 
01\K.USSIONSCIRKEL 
F'ORUM 
I GUSTAVSBERG 

J uln KHlret 
präglas i viss mån av den föreståen 
de ju/högtiden, men följer för övrigt 
den plan, som förut varit utmärkande 
för tidningen. Med detta nummer startas 
ock en ny artikelserie under den gemen 
samma rubriken "Från min dagliga gär 
ning". Det är provinsialläkaren doktor G. 
Berndtsson, som här skrivit det första bi 
draget. Vem kommer i nästa nummer un 
der denna rubrik? Och vilken organisation 
i samhället kommer då att presenteras? 
Dessa frågor kommer första numret av 
tidningens andra årgång att 
ge svar på. Detta nummer, 
som utkommer i början av 
februari, bjuder även i övrigt 
på ett rikt och omväxlande 
innehåll. 
Sin åt alla håll fullkomligt 

fria ställning behåller tidning 
en även i fortsättningen. Alla 
gustavsbergare ha del i den, 
men ingen har ensamrätt över 
den. Därför kan den ge nå 
got åt alla, men inte allt åt 
någon. För övrigt är tidning 
ens plan och program nu så 
kända, att en närmare presen 
tation inför det nya året är 
obehövlig. 
Prenumeration å tidningen 

verkställes genom dess om 
bud eller genom att insätta 
avgiften - I :50 - å Gus 
tavsbergarens postgirokonto 
27 51 73. 

Inför årsskiftet tackar re- 
daktionen samtliga skriben 
ter, annonsörer, ombud och 
läsare, vilka alla - iåmie 
många nya - hälsas välkom 
na I 944. Samtliga tillönskas 
också en GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR. 

Redaktionen. 

Julens glada sånger tonat 
underbart i mörka natten 
gångna tidevarv. 
Vi demjått i arv; 
Gud, som oss med sig försonat, 
givit oss den stora skatten. 

liustavsh~FflS h.11rh.t1. 

Over mörka land och vatten 
julens psalmsång ännu bjuder 
jorden fröjd och frid 
i vår onda tid, 
men likväl - i julenatten 
kri.gets dån i världen ljuder. 

Mänskohavet vredgat sjuder 
i sitt hat, sitt våld, sin vånda. 
Var är rättens lag? 
Randas snart ej dag, 
när den Helige förbjuder 
våldets välde gå sin ronda? 

Vapnens vinst kan ej bestånda; 
snart den viker och försvinner. 
Därav man ej har 
något, som blir kvar. 
Efter våld och mycken vånda 
endast hatets låga brinner. 

,JulJ11m·gu11sstii11111i11g. 

Åter till vårt öra hinner 
ordet om det liv, som sonar 
skuld och skänker frid. 
Och i våldets tid, 
medan julens stjärna brinner, 
änglasång i själen tonar. 

0 S C A R L O V G R E[N, 
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GemensliRJJ. 
I april 1940 lämnade vi det gam 

la Sverge och trädde in i ett nytt. 
Den yttre orsaken härtill kommer 
denna generation aldrig att glöm 
ma. Den inre orsaken kommer må 
hända att glömmas, när krigsris 
kerna endast omtalas i historie 
böckerna. 

Vad hade egentligen hänt? 
För att förstå detta måste vi er 

inra oss i vilken idyll, vi levat före 
denna tidpunkt. Vi hade bott i 
samma land, haft en hel del ge 
mensamt men ändock varit skilda 
åt. Vi stred väl inte med varandra 
på långt när så ihärdigt som 
många andra folk hade gjort. I 
vissa frågor var det likväl ej möj 
ligt att åstadkomma enighet, och 
det kunde till och med gälla bety 
delsefulla ting. 

Men om den bristande gemen 
skapen ej slog ut i inbördes parti 
fejder av allvarligare beskaffen 
het, så rådde ändock en ganska 
stabil likgiltighet för varandra 
som delar av ett och samma folk. 
Man bodde vägg i vägg med män 
niskor, som man inte kände eller 
ville känna, man åkte dagli 
gen på samma buss, spårvagn eller 
tåg tillsammans med andra perso 
ner, som egentligen icke angick 
en. Den gemenskap man kände, 
slöt sig inom en liten krets inom 
yrket eller i någon förening. 

Så kom då april 1940 ! Med ens 
kände vi faran hota, det kunde 
gälla livet - inte för "dom andra" 
svenskarna, som man inte tidigare 
velat känna, utan för både dem och 
"den egna kretsen, ja, för en själv. 
Då upptäckte vi, att vi hade sam- 

ma öde, att vi ändock hängde sam 
man på något egendomligt sätt, till 
o.ch med djupare än vi tidigare 
anat. Landet bestod inte längre av 
jag och dom andra utan av 
oss. Jag och vi började höra sam 
man. Och detta under skedde inte 
endast ute hos mannarna vid för 
läggningarna utan även på hem 
maplan. Det skrevs och talades en 
del om denna nya ödesgemenskap, 
men mest tänktes och kändes den. 
Man blev väl inte mmdre svenskt 
avundsjuk och struntf'örnäm emot 
varandra än förr, men man för 
stod och visste att man s k u 11 e 
komma om sams, om det gällde. 
Man hade dock funnit e n gemen 
skapsgrund och kunde acceptera 
dom andra åtminstone ur den 
synpunkten. 

* 
Hur skall det sedan gå, när kri 

get är över? 
Vi skall naturligtvis "hålla ihop" 

om· att försöka skapa arbetstillfäl 
len och ett stabilt penningvärde. 
Det är vi beroende av alla, och 
därför är det lätt att bilda en hela 
folket omfattande gemenskap på 
sådana viktiga områden. Men se 
dan - när hjulen börjat snurra 
och levnadsstandarden stiger? Då 
har vi ju ingen fara längre att bil 
da gemenskap emot! Åtminstone 
inte i ett demokratiskt land! 
Så blåögda och menlösa har vi va 

rit en gång förut! Vi trodde, att 
frihet och självstyre, personlig sä 
kerhet och rätt utan vidare vore 
oss garanterade, därför att vi ha 
de ett demokratiskt styrelsesätt 
och dessutom levde i djup fred. Vi 
förstod inte, att freden kan vara 
en lika farlig tid som kriget. Det 
är dock under freden, som krigen 
planlägges och vapnen vässas. Det 
var mitt under freden, som demo 
kratin störtades i Tyskland. Fred 
och demokrati är i och för sig ing 
en garanti för de stora och oför 
ytterliga medborgarvärdena. En 
psykos kan svepa över ett land, 
förvända synen på folket självt, 
och inom en ganska kort tid kan 
demokratins saga vara all. 

Alltså: faran är icke över, när 
freden kommer! 

Det kommer alltid att finnas en 
fara för folket i alla statsformer, 
och det förklaras av det enkla fak 
tum, att det alltid finns ett fåtal 
människor, som vill härska över 
de många. De kan också förverkli 
ga sin avsikt - även med "fred 
liga" medel: propaganda, slagord, 
paroller - psykos. "De få" kom- 

mer att vara lika ihärdiga i ett de 
mckrati skt Europa, som de varit 
under alla århundraden tidigare. 
Därför måste "de många" ständigt 
hålla vakt emot de få, vare sig 
dessa kallas det ena eller andra, 
vare sig de ta sig fram med kul 
sprutor eller kapital eller admini 
strativ befogenhet. De många mås 
te lära sig att klara sig själva, att 
bygga landet för de många. 
De måste således hålla samman, 

bilda. en.. gemenskap på dessa cen 
trala punkter i tillvaron: frihe 
tens, självstyrets och rättens. De 
må för övrigt hysa olika åsikter 
--- friheten garanteras för övrigt 
a \. a t t det finns olika partier - 
men på centralpunkterna måste de 
hålla ihop emot de få. 

Skall vi nu ha en "storsvensk" 
gemenskap? 
Nej - gemenskapen kan inte 

framkallas av riksdagsbeslut eller 
regeringsförordningar, den kan 
knappast underhållas av stat och 
kommun. Den måste växa fram 
inifrån. Den skall börja i de små 
cellerna, i hemmet, i klassrummet, 
i arbetslaget, i studiecirkeln, i för 
eningen, på idrottsplatsen, i fas 
tigheten där vi bor - överallt där 
vi nar vår tillvaro. Ett hus, där 
flera bor, får inte längre vara ett 
antal lägenheter utan ett litet sam 
hälle, där man har vissa om ock 
enkla gemenskapsplikter, ett av de 
ställen i samhället, där den verk 
ligt demokratiska människan mog 
nar ut till sådan medvetenhet att 
en Hitler aldrig skulle kunna kom 
ma att uppstå i vårt land. Så bör 
också ske i skolan, inom företa 
gen, föreningarna o. s. v. 
Föreningarna - ja! 
Vi är blaserade på föreningsliv 

för närvarande. Vi går inte på mö 
tena, vi diskuterar inte, möjligen 
betalar vi vår avgift. Detta kan bli 
Ull en röta inifrån, ty det är säk 
raste sättet att tunna ut den nya 
gemenskap, som - m å st e vid 
makthållas. Här må de stora ge 
menskapskrafterna i samhället, 
folkrörelser, se upp med utsud 
dandets anda. Våra stolta folkrö- 

. relser kan bli "utraderade". Psy 
koser är värre än kvartersbomber. 

Låt oss skapa den demokratiska 
människans samhälle. Inte bara 
till former och organisation utan 
till innehåll. Då kommer vi att lä 
ra oss, att det är mycket besvärli 
gare att vara en demokratisk med 
borgare än en "beskyddad" slav i 
en fåtalsstat. Men det är lyckliga- 
re. H a r a I d E 11 d i n. 
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JULEVANGELIET~ 
Två budskap minnas vi alla mycket väl från det 

gamla julevangeliet. Det ena börjar så: "Det hände 
sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick 
ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta 
var den första skattskrivningen ... " Hela världen 
böjde sig och lydde. Ty den mäktige världshärskaren 
hade talat och låtit påbud utgå. Då behärskades ana 
av en vilja - hans. 

Det andra lyder så: "I samma nejd voro då några 
herdar ute på marken och höllo vakt om natten över 
sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem och 
Herrens härlighet kringstrålade dem och de blevo 
mycket förskräckta. Men ängeln sade: 'Varen icke 
förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som 
skall vederfaras allt folk. Ty i dag har en Frälsare 
blivit född åt eder i Davids stad och han är Messias, 
Herren'." En stor hop av den himmelska skaran 
brast sedan ut i julesång och sjöngo: "Ära vare Gud 
i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka 
han har behag". Några herdar hörde budskapet, läm 
nade sin vakttjänst och hastade till Betlehem för att 
se, hylla och tillbedja det lilla barnet. 

Vilka väldiga kontraster! En världskej sare ! Ett 
nyfött barn, son av en jungfru, en from judinna från 
det lilla Nasaret. Kejsarbudet om den stora mantals 
skrivningen skulle varit glömd för århundraden se 
den, om det icke blivit ett led i det himmelska råd 
slutet. Gud har nämligen en plan med allt, som sker, 
huru underligt det än må förefalla den som icke vå 
gar att tro det. Budskapet från himmelen överlevde 
kejsar Augustus och hans välde. Det skall även över 
leva oss. Det skall lysa och värma och samla männi 
skor precis som fordomdags. Ängelns ord trotsar po 
litiska omvälvningar. Världen har skakats. Folk har 
dukat under. Världshärskaren har icke mäktat att 
nedtysta "tonen från himlen". Vi bereda oss att fira 
jul. Men där ute i världen knakar det ännu i stats 
fogarna. I gränslös förtvivlan, med ångest för fram 
tiden spanar skaror över hela jorden fram mot julen 
- fridens och glädjens högtid - för att om möjligt 
få förnimma något enda ljud av hoppfullt tonfall. 
Kan någon skänka frid? Människorna tyckas hava 
gjort allt för att injaga skräck för varandra. Men 
trots all nöd och alla lidanden finns i mångfaldigas 
hjärtan en bärande visshet från julens evangelium 
och koraler - än såsom ett minne blott, än såsom 
kraften från en brusande domkyrkoorgel. Ty ekot 
från den första julmässan - den som ängeln höll 
med herdarna där ute i markerna - ljuder högre än 
stridsbullret. Inför barnet i krubban börjar mången 

hoppas på nytt. "Och julpsalmerna brusa under kyrk 
valven från de trakter, över vilka polarnattens vin 
termörker ruvar, ned till den eviga sommarens sol 
mättade kuster. Det är världens Frälsare, vars fö 
delse de hälsa. Unga sjunga med de gamla". (T. Se 
gerstedt.) Ingen har så omgestaltande ingripit i 
världen som Jesus Kristus. Därför våga vi fortfaran 
de hoppas. I fattigdom föddes han. I sina bästa år 
dömdes han till döden och blev korsfäst mellan två 
rånmördare. Han som ändå aldrig gjort annat än väl 
mot alla. Så ofta någon söker honom, födes han på 
nytt bland oss. Men han korsfästes också dagligen. 
Det är då, det blir sådan oro bland folket. Frågan, 
som en annan statsman än Augustus riktade till fol 
ket, återkommer ständigt: "Vad skall jag då göra 
med Jesus, som kallas Messias?" Och folket vrålar 
hänsynslöst: "Bort med honom! Korsfäst!" Nej, 
icke alla! En skara sluter tillbedjande upp - i jule 
tid kring barnet i krubban, i fastlagstid kring man 
nen på korset. Ty hat och våld och styggelse ha ej 
förmått att driva Jesus Kristus ut ur människornas 
hjärtan. Allt vad folken drömma om av renhet och 
upphöjdhet, av starkhet och frihet finns samlat hos 

· honom. Därför skall han i tidernas fullbordan draga 
alla till sig. Detta är julevangelium. Han ledsagar 
den unge, som trår till ynglingadåd, Han svalkar den 
i mannåldern tröttgångne. Han stöder den gamle, 
som ensam stapplar vägen fram. Han står kvar - 
han allena - då alla andra svika eller svikta. Detta 
är julebudskapet även 1943. 

Men julen är framför allt en hemmets högtid. Det 
finns ingen högtid, som människor så förstå och 
längta efter som julen. Man blir på något sätt så 
förunderligt förstående och god då. Man tänker i jule 
tid helst på det ljusa och varma, det som samlar och 
enar. Man vill hava frid och sprida frid. Skada blott 
att dessa sant mänskliga och uppbyggande tankar 
och känslor ej få vara med efter jul i vardagens 
mångahanda. Det är den egna barndomen med dess 
jular, med dess juleljus i tempel och hem, som så 
mäktigt talar till den vuxnes hjärta och tanke. Un 
der jul äro vi sådana, som vi alltid borde vara. Vi ha 
eljest så lätt för att vara höga herrar och förnäma 
damer. Julen predikar kärlek, humanitet och broder 
skap. Inför barnet i krubban kunna livets konflikter 
lösas. Men då måste man ock lära sig att lyssna till 
"tonen från himlen". Ty elj est går man från besöket 
vid krubban med "lytta och vanförda tankefoster". 

Då Guds Sons fest firas, är det alla människors 
fest vi fira. Julljusen bringa glädje i vintermörkret. 
Vi uppleva då det svenska hemmet i gårdar och stu 
gor sådant vi önska, att det alltid skulle vara. 
Julen är också en hoppets högtid. Vi tro, att de 

sista årens bittra erfarenheter skola frammana ett 
nytt broderskap. Men skola vi nå dit, fordras först 
och främst ett nytt sinnelag. Jag känner blott en 
som i sin lära och i sitt liv äger tillräckligt univer 
sella tankar för framtiden. Det är Han som lärde 
och sade: "Älsken edra ovänner!" Just nu behöver 
världen på nytt Frälsaren. Under de två tusen år, 
som förflutit sedan den första julmorgonen, har ing 
en annan än Jesus Kristus visat sig duga som världs 
frälsaren. Mänskligheten måste åter söka sig tillba 
ka till krubban för att där enas. Nasareen har bibe 
hållit sin plats i människornas hjärtan. Deras syn på 
honom har väl skiftat under tiderna. Men hans "rike 
varar och sig alltmer förklarar". J. Mo vinge r. 
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Efter Forums 
lörsla år.· 

J Gustavsbergs föreningsliv är 
Forum det senaste inslaget. · Den 
bildades för ett år sedan. Detta 
är en alltför kort tidrymd för att 
dess arbete skulle bli föremål för 
någon utförligare redogörelse. Vad 
Forum emellertid syftar till, hur 
den har tillkommit och på vad sätt 
den arbetar, skall här antydnings 
vis beröras. 
Forum är en diskussions- eller, 

om man så vill, en studiecirkel. Den 
har ett begränsat antal deltagare, 
som företräder skilda yrken och 
åsiktsriktningar, I regel är de ock 
så anslutna till någon av de större 
föreningarna i samhället. På så 
sätt kan de frågor, som upptas till 
behandling, skärskådas från olika 
utgångspunkter och få en allsidi 
gare belysning. Dessa frågor är 
vanligen av lokal karaktär. Ofta 
ställes de in i större sammanhang 
och ges vidare perspektiv. I de 
stadgar, som antagits och som 
återfinns på annan plats i detta 
nummer, anges cirkelns uppgifter 
vara "att studera och "diskutera 
livsåskådningsfrågor och sam 
hällsspörsmål av skilda slag" samt 
att utgiva tidningen Gustavsber 
garen. 
Den · nydaningsprocess, som se 

dan flera år pågår i Gustavsberg, 
torde vara den närmaste anled 
ningen till cirkelns bildande. 
Många förändringar, som påkallat 
uppmärksamhet, har vidtagits.Och 
det är anmärkningsvärt, att i den 
mån förbättringar av ena eller 
andra slaget genomföres, krav stäl 
les på andra, som kanske är lika 
viktiga. Mycket av det som under 
tidigare år lämnats åt framtiden 
har aktualiserats och väntar på sin 
lösning. Vad är naturligare än att 
sådant ger anledning till diskus 
sion? Själva kommunerna står in 
för större uppgifter än förr; Det 
är uppenbart, att många frågor är 
av sådan art, att de kan lösas en 
dast av fabriksledningen och de 
anställda eller deras organisationer 
gemensamt: Men hur de löses är 
dock av allmänt intresse. Man kan 
också vara övertygad om, att vad 
som sker i Gustavsberg ägnas upp 
märksamhet ute i landet, främst 

· 'bland dess kooperatörer, Och 
porslinsfabriken är inte ett företag 

Forums medlemmar (med undantag av G. Pettersson), fr. vänster: G. Dahlberg, G. 
Andersson, A. öhlund, J. Pettersson, 0. Lövgren, G. Borg, G. Lundgren, Gust, An 
dersson, H. Lindholm, (vid fönstret) E. Sander, J. Movinger, (vid bordet) E. Nilsson, 
A. Fall, V. Gezelius, fru Alice Pettersson och H. Pettersson. 

vilket som helst, ty strängt taget 
är hela kommunen beroende av 
dess bärighet. Under sådana om 
ständigheter synes' samarbete på 
olika områden vara av nöden. Alla 
måste känna ett visst medansvar 
i vad som sker. Men detta förut 
sätter kännedom om och insikt i 
de frågor, som står på dagordning 
en. I detta avseende skulle en tid 
ning ha en stor uppgift att fylla. 
Den skulle givetvis bereda plats 
för olika synpunkter men samti 
digt vara ett medel att stärka sam 
hörighetskänslan, För att detta 
skulle bli praktiskt genomförbart 
bildades diskussionscirkeln Forum. 

Den första uppgiften för Forum 
blev således att utgiva en tidning. 
Den erhöll namnet Gustavsberga 
ren för ått ange dess lokala ka 
raktär. Det redaktionella arbetet 
har uppdragits åt en särskild 
kommitte, medan andra frågor 
behandlas av cirkeln. För den eko 
nomiska sidan ansvarar medlem 
marna gemensamt. I redaktionens 
anmälan har tidningens syftemål 
och riktlinjer angivits. Som sig bör 
lämnas stort utrymme för lokala 
nyheter, föreningsmeddelanden o. 
sådana spörsmål, som samhället 
just nu brottas med. Vad som rör 
andliga och kulturella strävande 
får från skilda håll sin belysning. 
Läsekretsen har beretts tillfälle 
att i lämplig omfattning medarbe 
ta. Föreningarna i Gustavsberg 
får undan för undan sin presenta 
tion och från "den gamla goda ti 
den" ges översiktliga framställ 
ningar. Månne det är förmätet att 
säga, att Gustavsbergaren motsva 
rar förväntningarna? Inom Forum 

tror man sig ha gjort den iaktta 
gelsen, att tidningen uppskattas 
och att den även i fortsättningen 
bör utkomma. 

Men Forum utger inte bara. en 
tidning, den är en diskussionscir 
kel. Kanske är de uppgifter, som 
där möter, de värdefullaste för del 
tagarna. Vid varje sammanträde 
behandlas, utom rent interna frå 
gor, ett särskilt diskussionsämne. 
Dessa ämnen är i hög grad skiftan 
de. Bland de ämnen, som under 
detta år behandlats, kan följande 
anföras: egnahemsfrågan, _ idrotts 
frågan, kooperationen och freden, 
arbetarrörelsen och kristendomen, 
aktuella skolfrågor och frågan om 
samlingslokaler. I anslutning till 
den av A. B. F. och Konsum an 
ordnade föreläsningsserien be 
handlas för närvarande vissa av 
snitt av studiehandboken "Freden 
och framtiden". Det behöver knap 
past framhållas, att de diskussioner 
som föres är av stort värde för 
deltagarna, antingen frågorna är 
av teoretisk eller praktisk beskaf 
fenhet. 
För allmänheten är emellertid 

Forum mest känd genom utgiv 
ningen av Gustavsbergaren. Med 
sitt omväxlande innehåll, sin fria 
ställning och positiva syn på ut 
vecklingen i samhället har tidning 
en uppmärksammats inte bara lo 
kalt utan även utåt. Den förståel 
se, som kommit den till del under 
dess första år, eggar till fortsatt 
arbete. Skall detta bli framgångs 
rikt, behöver tidningen välvilligt 
stöd från såväl annonsörernas som 
läsekretsens sida. 

Georg Lundgren. 
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STADGAR 
för -ctiskussionscirkeln FORUM, 

Gustavsberg, 
antagna vidi ordinarie sammanträde 

den 25 okt, 1943. 

§ 1. 
Forum är en sluten, fristående samman 

slutning av samhällsmedborgare i Gus 
tavsberg. Dess fullständiga namn är Dis 
kussionscirkeln Forum, Gustavsberg. 

§ 2. 
Sammanslutningen, som helt står på 

demokratisk grund, har till uppgift: a) att 
studera och diskutera livsåskådningsfrå 
gor och samhällsspörsmål av skilda slag; 
b) att utgiva tidningen Gustavsbergaren. 

§ 3. 
Mom. 1. Forum består av högst 20 

medlemmar. 
Mom. 2. Varje medlem betalar en års 

avgift av två kronor. 
Mom. 3. Nya medlemmar kunna inväl 

jas efter förslag av den fungerande sty 
relsen eller av enskild medlem. Beslut om 
inval skall, för att bli giltigt, fattas med 
¾ majoritet. 

Mom. 4. Vid inval av ny medlem i 
Forum tillses: a) att skilda yrken och in 
tresseriktningar i görligaste mån repre 
senteras: b) att den som inväljes är in 
tresserad för cirkelns arbete och solida 
risk med dess grundsatser. 

Mom. 5. Medlem kan när som helst 
utträda ur Forum, men bör han därom 
meddela cirkelns ordförande. 

Mom. 6. Medlem, som bryter cirkelns 
grundsatser eller under sex månader i 
följd utan giltig orsak icke besöker dess 
möten, uteslutes. 

§ 4. 
Under diskussionerna v,id cirkelns mö 

ten har varje medlem rätt att fritt fram 
lägga sina synpunkter på förevarande 
spörsmål. Diskussionen må dock alltid 
präglas av den broderlighetens anda, som 
befordrar samarbete och gemenskap, trots 
olikheter i åskådning och uppfattning. 

§ 5. _____/ 
Mom. I. Forum utger tidningen Gus 

tavsbergaren. 
Mom. 2. Tidningen, som har lokal ka 

raktär, syftar till: a) att stödja intresset 
för livsåskådnings- och samhällsfrågor; 
b) att bidraga till stärkandet av en god 
'samhällsanda; c) att väcka och understöd 
ja hembygdskänslan; d) att lämna med 
delanden om Gustavsberg förr och nu. 

Mom. •3. Varje skribent i tidningen står 
själv för innehållet i sitt bidrag. 

Mom. 4. Tidningen redigeras .av en för 
ändamålet utsedd redaktionskornmitte, be 
stående av tre till fem personer. 

Mom. 5. Tidningen finansieras genom 
prenumerationsavgifter, lösnummerförsälj 
ning och annonser. 

Mom. 6. Forums medlemmar äro ge 
mensamt ansvariga för tidningens ekono 
mi. Redaktionskomrnittcn bör efter varje 
utgivet nummer lämna ekonomisk rap 
port. 

§ 6. 
Forums styrelse fungerar som redak 

tionskornrnitte för Oustavsbergaren, då ej 
annat beslutas. 

§ 7. 
Forum har sammanträde så ofta cir 

keln själv eller dess styrelse bestämmer. 

§ 8. 
Årsmötet hålles i februari, då a) kort 

fattad årsrapport avgives; b) fullständig 
kassaredogörelse lämnas av tvenne där 
för utsedda revisorer; c) frågan om an 
svarsfrihet avgöres; d) styrelse (= re 
daktionskommitte) och två revisorer väl 
jas; e) ordf. och kassör väljas av årsmö 
tet. 

§ 9. 
Mom. 1. Skulle cirkeln upplösas, över 

lämnas dess ekonomiska tillgångar, pro 
tokoll-, kassaböcker och övriga hand 
lingar samt klischeer och dylikt till A. B. 
F: s lokalavdelning i Gustavsberg. 

Mom. 2. För beslut om cirkelns upp 
lösning fordras ¾ majoritet. 

§ 10. 
Ändring av dessa stadgar kan ske, om 

vid tvenne allmänna sammanträden med 

. ETT JUBILEUM. 
När vi söndagen den 19 decem 

ber 1943 kl. 6 em. samlas i kyrkan 
till konsert, vars behållning skall 
användas till julglädje för "gamla, 
sjuka och behövande", sker detta 
för 11 : e gången, och då kan det 
måhända vara av intresse att se 
tillbaka ,på de gångna 10 åren. 

Det var på hösten 1933 som apo 
tekare Carl Nyhren inbjöd Gun 
nar Andersson, Anton Kock och 
undertecknad, till ett sammanträ 
de och framlade förslag om, att vi 
skulle på något sätt söka åstad 
komma medel. till att sprida litet 
julglädje bland samhällets gamla, 
sjuka och behövande, i stil med 
den verksamhet som föreningen 
"Julfemman" utövade i Stockholm, 
Förslaget vann genast anklang, 
och vi voro eniga om, att en julgå 
va på 5: - kronor ej hade sin 
största betydelse som penninggå 
va; större värde låg däri, att de 
som mottogo den kände, att de voro 
ihågkomna av samhällets övriga 
innevånare. Och så beslöto vi gö 
ra ett försök med en konsert. Den 
hölls i kyrkan den 17 december och 
lämnade en behållning av 235: - 
kronor, som vi till julen 1933 för 
delade till 47 personer. Det har se 
dan varje år lyckats oss att anord 
na en konsert, tack vare den be 
redvillighet och förståelse som 
städse visats av de medverkande. 
Vi uttala vårt varma tack till 

Gustavsbergs blåsorkester, mans 
kören, kyrkokören och kyrkans or 
ganister samt dirigenter och so 
lister, såväl lokala som från andra 

två månaders mellanrum ¾ av de när 
varande så besluta och om samtliga Fo 
rums medlemmar minst en vecka före 
respektive mötens hållande fått skriftligt 
meddelande om såväl tid och plats för 
mötet som om föreliggande stadgeänd 
ringsförslag. 

Alla gustavsbergare 
tillönskas 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR 

__ Lokalavdelningen av A. B. F. 

GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR 

tillönskas alla gustavsbergare. 

Arbetsledare- och tjänste 
mannaorganisationerna. 

Medlemmar och kunder 
tillönskas en 

GOD JUL 
och ett 
GOTT NYTT ÅR 

Konsum. 



Från sextett 
till orliester. 
Söndagen den 31 okt. 1943 hade 

Gustavsbergs blåsorkester en stor 
högtidsdag, då deras nyinredda 
musikpaviljong, den förutvarande 
på Karl XV: s tid uppförda skarp 
skyttepavilj ongen, invigdes. 
Dagen till ära hade orkestern in 

bjudit dir. Hjalmar Olson med fru, 
kamrer Arvid Ericson, kommunal 
fullmäktiges ordf. Gunnar An 
dersson, kommunalnämndens ordf. 
Samuel Svenson, ABF: s ordf. Ha 
rald Lindholm samt fackförening 
ens ordf. Axel öhlund. De arbeta 
re, som varit behjälpliga vid om 
byggnaden, hade även inbjudits. 

Orkestern inledde med några 
musiknummer, varefter dess ordf. 
Harald Holm hälsade gästerna väl 
komna. Denna högtidsdag inledde 
en ny epok i orkesterns historia. 
Det var tack vare förståelse och 
tillmötesgående från fabriksled 
ningens sida, som orkestern i dag 
kunde fira denna invigning. Det 
låg mycket arbete bakom. God 
hjälp av yrkeskunnigt folk och 
medlemmarnas stora intresse och 
önskan att få ett musikhem, hade 
gjort, att kårens medlemmar an 
slagit mycket av sin fritid till ar 
bete med paviljongen. Orkestern 
behövde ej längre känna sig som 
en flyttfågel. Den hade nu ett mu 
sikhem, som den disponerade. - 
Därefter vidtog en liten kaffefest. 
I fortsättningen lämnades en 

orter, vilka alla ställt sig till förfo 
gande mot ringa eller ingen ersätt 
ning. Vi känna oss också tacksam 
ma till alla dem som genom frivil 
liga bidrag lämnat sitt stöd till 
verksamheten. Sålunda ha vi från 
A.-B. Gustavsbergs Fabriks In 
tressenter från år 1937 årligen 
mottagit 500 :- kronor. Vidare ha 
bidrag lämnats av Gustavsbergs 
klubb samt Svenska Röda Korsets 
Gustavsberg-Ingarö krets. Under 
de förflutna 10 åren ha i julgåvor 
utdelats 5.820:- kronor. 

Det är vår varma förhoppning 
att den vackra tanke som i dessa 
konserter tar sig synliga uttryck, 
måtte vinna beaktande och förstå 
else och därmed bidraga till att 
skapa litet julglädje för våra gam 
la, sjuka och behövande. 

J. A. Hellqvist, 

B E R G A R E ~- 

Blåsorkestern, omkring 1940. 

historik över musikarbetet i Gus 
tavsberg från mitten av 1860-talet 
till våra dagar. 
Dir. Hjalmar Olson framhöll i 

ett anförande, att han under sin 
skoltid varit medlem av en blåsor 
kester. Han önskade orkestern 
fortsatt gagnerik verksamhet. Dir. 
Olson uttalade den förhoppningen, 
att de traditioner, som fordom va 
rit rådande i Gustavsberg, även i 
framtiden måtte omhuldas. Slutli 
gen förklarade dir. Olson pavil 
jongen invigd. 
ABF: s ordförande Harald Lind 

holm tackade musikanterna för 
vad de redan uträttat och hoppa 
des, att de även i framtiden skulle 
stå till samhällets förfogande. 
Herr Anton Kock erinrade om 

gamla musikkamrater, som varit 
medlemmar i musikkåren men nu 
slutat. Han uppehöll sig särskilt 
vid Emanuel Svenssons alltför ti 
diga bortgång. Denne betecknades 
som en sällsynt god musikant, som 
nu saknades av alla inom musik .. 
kåren. Herr Kock påminde även 
om, vad dir. Herman Nordström 
betytt för musikkåren och omta 
lade, att vid konserterna i Saltsjö 
baden hade uteslutande medlem 
mar av kåren medverkat. Musik 
kåren anfördes förtjänstfullt även 
av dess andre dirigent Oskar Ull 
berg. 
Herr Gunnar Andersson före 

slog, att det av gamla traditioner 
uppburna fackeltåget runt Gus 
tavsberg varje nyårsafton måtte 
återupptagas. Detta mottogs med 
ett enhälligt instämmande av de 
församlade. Herr Andersson fram, 
förde de inbjudna gästernas tack 
för det goda, äkta kaffet och ut- 

bringade ett fyrfaldigt leve för 
musikkåren. 

* 
Som vi redan läst i föregående nu111• 

mer av Gustavsbergaren, bildades den 
första musikkåren i Gustavsberg, skarp 
skyttemusikkåren, den 6 nov. 1865. 
Den förste ledaren var direktören Aron 

Eriksson vid Kungl. Livgardet ti!I häst. 
Till repetitionsrum fick musikkåren gam 
la maskinrummet,i förutvarande montör 
verkstaden inom fabriksområdet. Efter 
dir. Eriksson övertogs ledarskapet av 
klockaren Bernhard Ekberg, som efter 
träddes av sonen Arvid Ekberg. Därefter 
ha hrr Moberg, Hellstrand och Hjalmar 
Wallius varit kårens ledare. Repetitionslo 
kal var senare Ekensberg, som låg på 
den plats, där kyrkan nu är uppförd. Se· 
dermera har kåren haft repetitionslokaler 
i Värdshuset, Södra Kullen och Hyddan. 
Man kan gott säga, att musikkåren fyllt 

en uppgift och utfört ett kulturbefräm 
jande arbete i Gustavsberg och angrän 
sande kommuner. Dess medverkan togs 
ofta i anspråk. Förr i tiden var det gan 
ska ovanligt med musikkårer. Tillslut 
ningen till konserterna har alltid varit 
stor. Inom Gustavsberg var det särskilt 
tre högtider, på året, då musikkåren med 
verkade. Den första var Kristi himmels 
färdsdag, då man samlades på Kvarn· 
berget eller Grindstuguberget redan kl. 5 
på morgonen. Musikkåren började med 
en psalm och utförde sedan konsertmu 
sik. Men den största högtiden för gus 
tavsbergarna var dock midsommarafton 
med det s. k. midsommarkalaset. Då bjöd 
brukspatron Odelberg alla sina underly 
dande på ett dignande smörgåsbord. Man 
samlades vid majstången kl. 6 em. Me 
dan den restes, blåstes några marscher. 
Sedan marscherade man med musiken i 
spetsen ned till kontorsgården, där ett 
väldigt långbord var dukat. Brukspatron 
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Odelberg med familj mottog sina arbeta 
re, medan musikkåren utförde konsert 
musik. När kalaset var slut och någon av 
de äldsta tackat för maten, marscherade 
man åter till majstången, där ringdans 
med liv och lust vidtog. Nyårsafton var 
den kedje stora samfingsdagen. Då gick 
det sedvanliga fackeltåget runt samhället. 
Man hade utfärdat insamlingslistor. Var 
och en tecknade efter råd och lägenhet 
sitt bidrag. Fabriken och samtliga för 
eningar tillsköto medel. För dessa pen 
ningar inköptes facklor, Man samlades 
vid norra Iabriksporten, där facklorna 
tändes. Under tonerna av Svenska Ar 
mens tapto gick sedan marschen runt 
samhället. 
Ett bevis på att brukspatron Odelberg 

uppskattade sin bruksrnusik var, att den 
fogs i anspråk när fröken Dagmar Odel 
berg vigdes vid baron Reinholdi Rudbeck. 
Under festmiddagen gav nämligen musik 
kåren en konsert. 

I Nacka och Boo har kåren flerfaldiga 
gånger medverkat. 

I slutet av 1880-talet bildade templet 
Oscar en mässingsextett. Vid den tiden 
hade Gustavsberg således två musikkå 
rer. När templet Oscar nedlades, upphör 
de även dess musikkår. Templet Sirius 
inköpte, nu en rnässingsextett. Dess förste 
ledare var August öberg d. ä. Efter ho 
nom övertog Manfred örtengren ledar 
skapet. Repetitionslokal var Värdshuset. 
Denna kår spelade bl. a. vid bildandet av 
Värmdö, Lådna och Möja skytteför 
eningar. 

Alla dessa musikkårer har haft omväx 
lande hög- och lågkonjunktur. En gång 
har skyttemusikkåren haft det svårt, en 
annan gång templarmusikkåren. Då låna 
de man från varandra. På så sätt upp 
råtthölls båda kårerna. 

Omkring 1910 var Anton Kock ledare 
för ternplarrnusikkåren, som då utökades 
till oktett. Han var ledare, tills kåren upp 
löstes. Instrumenten - såldes föl kårens 
medlemmar, som nu musicerade under 
Rudolf Karlssons ledning. Sedan fackför 
eningen bildats i Gustavsberg inlöstes in 
strumenten av denna omkring år 1920. 
Ledare blev Emanuel Svensson och efter 

Sextetten på sextiotalet. 

honom Oskar Ullberg. Musikkåren hette 
sedan 205: ans musikkår. 

År I 934 övertog direktören Herman 
Nordström vid Kungl. Livgardet till häst 
ledarskapet. Musikkåren blev nu mera or 
kesterbetonad. Uppsättningen var nu flöjt, 
fem klarinetter, esskornet, två b-trurnpe 
ter, två althorn, tre basuner, bariton, två 
bastubor samt batteri bestående av två 
mindre trummor, bastrumma, beckar och 
klockspel. Nu antogs stadgar. En styrel 
se va-Ides. Sedan den tiden är allt proto 
kollfört. Man kan där läsa om allt, som 
orkestern uträttat. Orkesterns namn är nu 
Gustavsbergs blåsorkester. 
Orkestern har givit flerfaldiga konser 

ter i Gustavsbergs kyrka och i kommu 
nalhuset. Bland konsertmusiken, som ut 
förts, må nämnas: "Finlandia'' av;_.Sibe 
lius, "18112", historisk ouvertyr av tSchu- 

. bert) De senaste åren har orkestern hål 
lit konserter, varvid behållningen oavkor 
tat gått till utdelning vid jul åt gamla 
och sjuka inom Gustavsbergs församling. 
Orkestern har även medverkat vid stats 
minister Per Albin Hanssons och social 
minister Gustav Möllers agitations- och 
föredragsresor till Hallstavik och Norrtäl 
je. Konserter ha även givits i stadshotel 
Jet i Södertälje. Orkesterns största fram 
gång utanför samhället har friluftskon 
serterna i Saltsjöbaden varit. Under som 
marmånaderna före kriget konserterade 
där Kungl. Svea Livgardes och Kungl. 
Flottans musikkårer nedanför stora hotel 
let varje söndagseftermiddag mellan 3- 

5 ern. Att Gustavsbergs blåsorkester fick 
äran att giva konserter på en plats, där 
så rnån1ga svenska och utländska turister 
lyssnade till densamma, har den uteslutan 
de dir. Nordström· att tacka. Han hade på 
ett så uppbyggligt och målmedvetet sätt 
övat orkestern, att den vid provspel 
ning inför dir. Ljungqvist, hotellets chef, 
samt en sakkunnig musiker engagerades 
för dessa söndagskonserter. När kriget 
utbröt och turisttrafiken upphörde, blev 
det slut även på dessa konserter. 

Orkestern har under de senaste åren 
givit kommunalunderstödda friluftskonser 
ter på olika platser i samhället. År 1936 
emottog orkestern som gåva av skytte 
föreningen de instrument, som funnos 
kvar av dess sextett. Orkestern är anslu 
ten till A. B. F. och deltar som grupp i 
studiearbetet. 
För att visa orkesterns utgifter har här 

nedan medtagits femårsperioden 1935- 
39. Utgifter ha uteslutande gått till re 
parationer och nyanskaffning av instru 
ment samt anskaffning av ny musik och 
noter. 

År 1935 1.525: 22 kr. 
1936 1.117:75 
1937 1.801 :82 
1938 1.238:31 
1939 961 :63 

6.644: 73 kr. 

Som denna tablå visar, är det inga små 
summor, som belastat orkesterns utgifts 
sida denna femårsperiod. Dessa summor 
har orkestern spelat in på sina konserter 
och på basartillställningar. 

Sedan 1941 är fanjunkare Bruno Thulin 
orkesterns ledare. Den största tänkbara· 
uppmuntran för honom och orkesterns 
nuvarande medlemmar till fortsatt arbete 
är det intresse, som allmänheten, kan vi 
sa genom att bevista de konserter, som 
givas av orkestern till omväxling i varda 
gens enahanda. 

Emil Eklund. 

--0-- 

Varje gustavsbergare 
är välkommen med bidrag till 

Gustavsbergaren. 

GOD JUL q9i Önsha tJer alla EN GOD JUL 
GOTT NYTT ÅR och ett 

tillönskas en /röJJelull Jul GOTT NYTT ÅR 

G .. I. F:s medlemmar. 
tillönskas medlemmar och 

vänner av 

Styrelsen. 
Gustavsbergs Hembygdsgille. 

Gustavsbergs Unga örnar. 
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PHÅN MIN Bli GLIGA GÄH-NING. 
D O K T O R N H A R O R D E T. 

R-r-r-r-r-r. Jaså, det var tele 
fon, som ringde. Jag tänder lam 
pan. Klockan på nattduksbordet 
visar på 2. Jag har väl sovit ett 
par timmar. Jag hann inte få kväl 
lens sista göromål, rapporten om 
gårdagens tjänsteresa färdig, dia 
rieförd och kopian införd i kon 
ceptboken förrän vid midnattsti 
den. Sömnen drar hårt i ögonloc 
ken, och jag förmodar, att det är 
en mycket sömnig och oklar stäm 
ma, som muttrar sitt "Hallå!" - 
"Jo, doktorn, det är en person här, 
som blivit hastigt sjuk, och de vill, 
att doktorn skall komma hit". - 
"Hur är han sjuk då?" - "Han 
har ont i magen". - "Har han 
kräkts och har han feber?" - 
"Det vet jag inte. De ha bara bul 
tat på här och bett, att vi skulle 
ringa efter doktorn". 
Jag ringer efter bil, och den · 

kommer lagom, då jag är färdig- 
. klädd. Men vad kan det nu vara 
fråga om? Skall jag ta med något 
särskilt? Förmodligen är det ett 
gallstens- eller ett njurstensanfall, 
möjligen en blindtarm eller ett in 
klämt bråck, och då reder jag mig 
med min vanliga utrustning. Det 
. visar sig vara en gammal man, och 
jag behöver endast lägga handen 
på hans mage, för att jag skall få 
diagnosen till skänks. Det är en 
stranguri, Blåsan känns spänd som 
en nypumpad fotboll. Och nu fram 
kommer det, att han haft vissa 
svårigheter vid vattenkastningen, 
och föregående dag hade det bara 
kommit helt litet i taget. "Men in 
te trodde vi, att värken var av 
det". Och där står jag utan sterila 
katetrar. Visserligen har jag me 
tallkateter i väskan, men den bör 
inte komma till användning' i 
första hand, utan endast om det 
inte lyckas att tappa med en mjuk 
kateter. Dessutom är den inte ste 
ril, och det skulle ta tid att få eld 
i spisen och att få instrumentet 
kokt. Och han behöver ha hjälp 
snarast. Hem är det 12 km., men 
distriktssköterskan bor ungefär 2 
km. från platsen. 'Jag måste låna 
hennes katetrar. Grannen med te 
lefon får ringa till syster, och jag 
åket· dit och hämtar dem. Syster 
följer för resten själv med. 45 mi 
.nuter senare är saken klar. 

Doktor G. Berndtsson, 

Så där händer det då och då, att 
man rå grund av ofullständiga 
uppgifter om sjukdomsfallet inte 
kunnat förutse, vad man behövt 
eller åtminstone helst velat ha 
med. Man måste därför försöka 
skaffa sig en viss förhandsuppfatt 
ning om fallet, men det har hänt, 
att min envetna frågvishet upp 
fattats som ett försök att slingra 
mig undan ett nattligt sjukbesök, 
och att jag i frän ton erinrats om 
att folk inte kallar läkare mitt i 
natten, om det inte är nödvändigt. 
Naturligtvis hyser man alltid, då 
man mitt i natten rycks upp ur sin 
djupaste sömn, en svag förhopp 
ning om att slippa åka ut, men 
frågvisheten har huvudsakligen 
ett annat syfte. Det är visst för 
ståeligt, att uppskrämda männi 
skor inte ha sinne för den betydel 
se de t har för båda parter, att lä 
karen får de detaljuppgifter, han 
behöver, men det är beklagligt, då 
det ibland måste gå ut .över den 
sjuke. 

Men jag återgår till den nyss 
började dagen. Kl. ½5 är jag åter 
i säng och får sova, tills jag i laga 
tid omkring kl. 7-½8 skall stiga 
upp för att bli klar att börja min 
mottagning kl. ½9. Ett par tele 
fonförfrågningar och -rapporter 
expedieras under morgontoaletten 
och frukosten. Det är onsdag, och 
jag måste vänta en av mina brå 
daste dagar. På dagens program 
står nämligen barnavårdsmottag 
ning och dispensärmottagning på 
Möja. Det betyder, att jag efter 

mottagningen här hemma och en 
hastig lunch om möjligt skall fara 
hemifrån kl. 1/212-12, först med 
bil till Boda (½ timmes resa) och 
därifrån med motorbåt till Möja 
via Sollenkroka brygga på N. 
Vindö, där distriktssköterskan 
skall tagas ombord (närmare 2 
timmars resa). Tur och retur allt 
så en resetid på omkring 5 tim 
mar. Mottagningen, som hålles un 
der primitiva förhållanden ( en 
skolsal är på samma gång mottag 
nings- och väntrum), brukar ta en 
tid av omkring 2½ timme, den 
"vanliga" mottagning då medräk 
nad, som brukar följa efter barna 
vårds- ocli dispensärmottagning 
en. Som regel brukar det sedan bli 
ett par sjukbesök på ön, vilka ex 
pedieras per lånad cykel eller vin 
tertid per slädskjuts eller spark 
stötting, och som avslutning en 
kaffestund hemma hos barnmor 
skan för alla de medverkande. 
Klockan har då hunnit bli 6 a 7 
på kvällen, när hemresan anträ 
des. Jag kan alltså i gynnsamt fall 
vänta att vara hemma igen vid 
½9-½10-tiden på kvällen. 

Det blir alltså bäst att börja 
med att beställa bil, om jag inte 
redan föregående dag varskott bil 
stationen. Det kan annars hända, 
att ingen bil står att få, då jag be 
höver den. Preliminärt bestämmes 
hämtning kl. ½12. Jag ringer vi 
dare, när mottagningen är slut. Re 
dan strax efter kl. 8 ha ett par 
patienter kommit med bussen ut 
ifrån Värmdö eller Stavsnäshållet, 
och kl. ½9 ha 6-7 personer sam 
lats i väntrummet. Syster tar in 
ett par "omläggningar" på behand 
lingsrummet och visar in de övri 
ga i tur och ordning till mitt mot 
tagningsrum. Medan jag under 
sökt en patient, har syster tagit 
av förbanden på ett par olycksfall 
och opererade "varbildningar", ta 
git fram instrument och vad som 
eljes erfordras för omsyn av så 
ren, och jag kan omedelbart se 
över skadorna, ta bort suturer, 
byta tamponger o. s. v. De få se 
dan nya förband av syster, medan 
jag gör journalanteckningar och 
event. skriver ut olycksfalls- eller 
sjukkasseintyg, och så är det klart 
för nästa omgång. Syster tar kan- 
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ske in en "blodbrist", som kommit 
för kontroll, samtidigt som hon 
kallar in en ny patient till mig. Då 
syster sedan rapporterar resultatet 
av blodprovet, får hon ta hand om 
"min" patient för att ta febern och 
"sänkan" på den och sända in den 
andre till mig för ev. ny undersök 
ning, utskrivning av ny medicin, 
påteckning av sjukkasseintyget 
o. s. v. Nästa patient har kommit 
för att få pensionsintyg, Det blir 
rel. omfattande undersökningar, 
som måste göras. Det räcker inte 
med bara en undersökning av t. ex. 
de sjuka lederna. Även en allmän 
undersökning måste företagas, för 
att pensionsstyrelsen eller dess 
läkare, som i sista hand har att be 
sluta, skall kunna få en så långt 
som möjligt klar bild av fallet. Be 
hövliga journalanteckningar gö 
ras, men själva intyget har jag in 
te tid att skriva nu. Det får anstå 
till någon stilla kvällstimme läng 
re fram. Nu måste jag tänka på . 
att hinna starta min Möja-resa i 
något så när god tid. Ett olycks 
fall har kommit. Det tas om hand 
före de ännu väntande patienter 
na. En skadad fot. Det är nog ba 
ra en vrickning, tror han själv, 
men det visar sig med största san- 

. nolikhet vara ett brott på vadbe 
net nere vid fotleden. För säker 
hets skull tas en röntgenfoto, in 
nan han får sitt stödjeförband, ett 
spjälförband, som om några dagar, 
då svullnaden börjat minska, skall 
utbytas- mot ett gipsförband. 

Under tiden har telefonen inte 
varit overksam. En patient rap 
porterar, att han nu blivit feber 
fri och vill börja vara uppe, en vill 
ha ett recept förnyat. Från ett an 
nat håll begäres · ambulans för re 
sa till sjukhus, vilket dock måste 
vägras, då det visar sig, att ve 
derbörande mycket väl kan åka 
vanlig bil och vill ha ambulans ba 
ra därför, att det blir billigare. 
Landstinget ställer inte ambulans 
till förfogande, om det inte är nöd 
vändigt med transport i liggande 
ställning. En annan utber sig ett 
sjukbesök hos en släkting, men det 
är ej brådskande och kan uppskju 
tas till följande dag. Men nästa 
sjukbud gäller en fru, som legat 
med 39° feber i 3 dagar, och det 
kan inte vara rådligt, att hon får 
vänta för länge. Det är på Djurö, 
Tur, att det var åt samma håll 
som dagens tjänsteresa, visserli 
gen en avstickare på 12 km., men 
den kan tagas på hemvägen, dock 
inte förrän vid 8-tiden på kvällen 

Man anser underverkens tid förbi; 
de äro, sägs det, gamla myter bara. 
Nu vetenskapen allting kan förklara, 
som förr beredde tvist och· bryderi. 
Men råkar ej den lärdes teori, 
att, efter granskning, icke hållbar vara. 
Och målet, att på livets gåta svara, 
når tanken ej, trots klokskapen däri. , 

Vart litet barn, som föds, till jordens 
lunder, 

vart frö, som snart en praktfull blomma 
ger, 

de äro nu som fordom samma under, 
och endast Gud gör möjligt, att det sker. 
Tron på hans allmakt skänker ljusa 

stunder, 
då allt det dunkla klarnar mer och mer. 

K n u t L i n d h e. 

tidigast. Routen för hemresan 
måste då läggas om. De få själva 
vidtala en chaufför på ön att möta 
mig vid Sollenkroka brygga på 
norra sidan av ön för att skjutsa 
mig de 10 km. till patienten och 
därefter vidare de 2 km. till färj 
läget vid öns södra ända. Färj kar 
len vid Ramsmora få de också var 
sko om hämtning med motorbåt 
vid färjläget för att föra mig över 
till Ramsmora på Stavsnäslandet. 
(Färjan kan givetvis inte få göra 
extraturer annat än i trängande 
fall.) Själv får jag beställa bil 
emot mig vid Ramsmora för resan 
därifrån och hem. Närmare be 
sked om tiderna får efter hand 
lämnas de olika förarna per tel. 
Men tiden närmar sig obevekligt 

11-slaget, och skaran i väntrum 
met visar i dag en märkvärdig be 
nägenhet att hålla sig vid konstant 
numerär, trots att vi arbetat un 
dan efter bästa förmåga. Vi ha 
dock tur. De sista patienterna kun 
na klaras rätt fort. En "arbets 
bok" tar visserligen sin tid, men 
de övriga fordra ingen längre un 
dersökning. En vill ha ett recept 
förnyat, en annan skall ha ett nytt 
intyg för tilldelning av ransonera 
de livsmedel. Det är märkvärdigt, 
hur lång tid alla dessa intyg och 
papper ta i anspråk. Det kan sy 
nas, att vart och ett är en baga 
tell, men tillsammans ta de bort 
en oproportionerligt stor del av 
arbetstiden, ty de äro legio. 
Innan jag strax efter kl. ½12 

sätter mig till lunchbordet, ögnar 
jag som hastigast igenom dagens . 
post. De 6- 7 reklambreven läm- 

nas å sido. För övrigt är det ett 
par meddelanden från sjukhus om 
patienter, som tidigare inremitte 
rats av mig och nu utskrivits, en 
anmälan om nytt fall av tuberku 
los, som jag har att införa i dis 
pensärens dagbok och register 
samt anmäla till Centraldispensä 
ren, ett svar på blodprov, som jag 
insänt till Statens Bakteriologis 
ka Laboratorium för undersök 
ning, en räkning till distriktsdis 
pensären, vars räkenskaper det 
åligger mig som dispensärläkare 
att sköta, ett brev från ett olycks 
fallsbolag med begäran om upplys 
ningar och nytt intyg angående en 
viss patient. Vidare är det några 
nya medicinalförfattningar, som 
måste genomgås. Men allt det där 
får sparas till hemkomsten eller 
troligare till en annan dag. 
Utrustad med ett par extra väs 

kor och portföljer med behövliga 
utensilier för mottagn. kan jag 
så anträda resan strax före kl. 12. 
Telefonledes får någon hemmava 
rande underrätta motorbåtsföra 
ren, att jag kan vara där strax fö 
re kl. ½ 1. Men det skulle bli en 
allt för lång historia att låta läsa 
ren följa mig på den färden. Vare - 
det nog sagt, att den med någon 
försening gick efter de förut skis 
serade linjerna. Kl. 10 på kvällen 
var jag åter hemma och kunde 
sätta mig till- min försenade mid 
dag. D .. v. s. först måste jag ju 
ställa de "sänkor", som jag tagit 
på mottagningen där ute, för att 
det inte skall bli allt för sent med 
avläsningen. Innan sänggåendet 
måste jag helst också ha fört in 
en liten statistisk tablå över da 
gens undersökningar i dispensä 
rens dagbok, klarat av resans och 
mina egna räkenskaper och några 
andra småsaker. 

Så kan alltså en provinsialläka 
res dag te sig. Det är inte en dag 
vilken som helst, som jag här 
skildrat, utan en av de bråda och 
långa dagarna, fastän ingalunda 
en av de längsta. Hemkomsten kan 
ibland också ske fram på småtim 
marna. Den är naturligtvis för 
lång, när den aldrig kan kompen 
seras av någon ledig dag. Men jag 
vill inte, att någon skall tro, att 
jag uppfattar dessa resor i och för 
sig som besvärliga strapatser. Jag 
har varit med om många båtresor 
i svåra höststormar, i vinterns 
snötjocka, där de vana skärgårds 
karlarna för någon stund förlorat 
orienteringen, om nattliga vand 
ringar på vattentäckta och förrä- 
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Gustavsherq och framtiden. 
ETT DISKUSSIONSINLAGG. 

Meningen med följande är att 
fästa uppmärksamheten vid, hur 
utvecklingen eventuellt kommer 
att forma vårt samhälle. Vi ska 
syssla med frågan ur kommunal 
och social synpunkt. 
Dessa tankar har väckts till liv, 

när vi tagit del av debatten röran 
de Stor-Stockholm och den kom 
munala indelningen i vårt land. 
Många menar, att Stockholm mås 
te inkorporera samhällena i sta 
dens omedelbara närhet och bli en 
verklig storstad. Detta måste ske, 
säger mån, för att inte staden 
skall strypas. Staden måste också 
ha lungor! Andra menar, att sta 
den inte bör växa ut alltför myc 
ket. Sväller staden över sina bräd 
dar, kommer trevnad· och trivsel 
att försvinna. Man vill inte veta 
av någon jätte Gluff-Gluff som 
bara skall roffa åt sig. 
Nu ,kommer emellertid Spånga 

med sina omkring 14,500 inv. och 
vill ansluta sig till staden, och sta 
den säger inte nej. Spångaborna 
kan säkert motivera sitt hand- 

lingssätt. Den nyblivna staden Sol 
na med sina 30.000 inv. och Sund 
byberg .med sina 12.000 har förkla 
rat, att om Spåriga ska anslutas 
till · staden, så ska också de göra 
det. Om man nu sagt detta för att 
förhala frågan, är en annan histo 
ria. 

Än Nacka då, frågar någon. Hur 
ska det gå med den? Staden har 
ju förvärvat friluftsreservat i 
Nacka och detta tillhör väl stor 
stadens lungor. Skall Nacka till 
staden, kommer ju stadsgränsen 
att flyttas från Hammarbyleden 
och till Skurusundet och då blir 
Värmdölandet närmaste granne 
till stan'. N ackaborna har dock 
ännu inte - såvitt vi vet - kom 
mit med någon kärleksförklaring 
till Stockholm. Nacka är också en 
stor kommun med omkring 10.000 
inv. Men dessa kommuner, som vi 
nu räknat upp, har mellan 60- a 
70.000 inv.' Hela Stockholms län 
hade den 1 jan. 1942 något över 
290.000 inv. Om dessa fyra kom 
muner skulle anslutas till staden, 

diska senvinterisar, som tagit 
många timmar i anspråk, men alla 
ha de haft det gemensamt med re 
sor i det behagligaste sommarvä 
der, att de skänkt några timmar 
av ostört lugn och välgörande av 
koppling från det vardagliga jäk 
tet. Jag har återvänt från dem 
med samma känslå av vederkvick 
else till kropp och själ, som man 
har efter en med förstånd och måt 
ta njuten sportsöndag. Men dessa 
långa och de många vanliga dagar, 
som närma sig dem i fråga om ar 
betstidens längd, ha en stor nack 
del. De desorganisera ohjälpligt 
allt det skrivbordsarbete, som nu 
mera blivit en så väsentlig del av 
tjänsteläkarens arbete, men som 
för de flesta nog är fullständigt 
okänt. Det är detta arbete, som får 
utfylla de "lediga stunderna" på 
de kortare arbetsdagarna och nät 
terna, och som gör också dem till 
långa dagar. 

Aven på annat sätt, än jag tidi 
gare sagt, ha de långa och ofta 
svåra färdvägarna ute i skärgår 
den givit mig mycket av person 
ligt värde. Tack vare dem har jag 
lärt mig känna och värdera och 
fått se mycket av det bästa hos 

en härdad och duktig, enkel och 
naturlig befolkning. Det har varit 
uppbyggligt att se, hur både äldre 
och yngre män, och kvinnor med 
för den delen, tagit det som den 
självklaraste sak att utan ersätt 
ning offra både dagens arbetstim 
mar och nattens vila för att skjut 
sa eller lotsa doktorn till en sjuk 
granne eller annan, bekant eller 
mer eller mindre obekant. Jag har 
många sådana förare i mitt minne, 
lugna och pålitliga, alltid orädda, 
aj ärva, när det behövs, annars för 
siktiga och aldrig dumdristiga. I 
alla situationer har deras lugn och 
oräddhet verkat smittande, och jag 
har alltid känt mig säker i deras 
sällskap. Har situationen bedömts 
vara allt för riskabel, ha de reso 
lut sagt ifrån, men ha de en gång 
åtagit sig ansvaret, så vet man, 
att allt går bra. Några av dem äro 
nu borta. En del ha dött sotdöden, 
en har förolyckats på annan ort. 
Endast en av dem vet jag, att sjön 
har tagit. Han blev under sin yr 
kesutövning ett offer för vårisar 
na i de trakter, där han jämnt ett 
år tidigare under hårt väder lot 
sade mig fram till sin farfars 
dödsbädd. Gustav Bemdtsson. 

blir länet bara något över 200.000 
inv. De mest bärkraftiga ger sig 
iväg. Visserligen har vi flera stä 
der och större kommuner bland de 
117 som är kvar i länet, men vi har 
också ett verkligt småkommun 
problem i Stockholms län. 

Detta är fria fantasier säger nå 
gon. Om det dock går, som vi an 
tytt, är Stockholms län stympat. 
Vi ska inte fortsätta vårt resone 
mang och gå händelserna i förväg. 
Vi erinrar om landshövding Edens 
uttalande: "Om Stockholms län in 
te funnits, hade man varit bringad 
att uppfinna det". Hur än utveck 
lingen kommer att gå, måste det 
bli någon uppgörelse mellan sta 
den och länet. Men de ofta åter 
kommande inkorporeringsfrågorna 
lägger hinder i vägen för ett ratio 
nellt ordnande av'exempelvis sjuk 
vården. Gustavsberg' har emeller 
tid inga planer på att ansluta sig 
till Stockholm, och Stockholm har 
inga krav på oss med undantag av 
att dess befolkning vill ha vårt 
porslin och utnyttja våra verkligt 
härliga fritidsområden. 
För oss är det dock ett trängan 

de behov att få våra sjukvårdsfrå 
gor lösta. Nästan alla värmdöbor 
måste färdas genom hela staden 
för att komma till Mörby sjukhus. 
(Intet ont om sjukhuset som så 
dant, det har ett mycket gott an 
seende i våra trakter.) Men här 
ligger Södersjukhuset och Stock 
holms övriga sjukvårdsanstalter, 
men dessa är inte för oss. Denna 
del av Stockholms län är missgyn 
nad, när det gäller landstingets an 
stalter, och vi kan inte ens få ett 
hem för kroniskt sjuka förlagt åt 
detta håll. Länet och staden måste 
samarbeta, om goda resultat ska 
nås. Ska man rucka på de gamla 
bestämmelserna, vill också vi vara 
med på en hörna. 
Det finnes även andra frågor 

inom kommunindelningen, som in 
te fått någon lösning. Socialvårds 
kommitten framlade för något år 
sedan sitt stora förslag till social 
vårdens ordnande i vårt land. Vi 
ska endast vidröra kommittens 
förslag angående socialvårdskom 
muner. Den nuvarande kommun 
indelningen är ur många synpunk 
ter inte lycklig. Kommunernas 
storlek, invånarantal och ekono 
miska bärkraft är alldeles för oli 
ka och ojämna. Socialvårdskom 
mitten föreslog bl. a. bildande av 
s. k. socialvårdkommuner, där 
mindre kommuner skulle slås till- 
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sammans till större enheter. Des 
sa skulle handha socialvården. För 
slaget väckte på denna punkt stark 
kritik, och socialministern tillsatte 
en kommitts, som f. n. sysslar med 
hela problemet om småkommuner 
na och kommunindelningen över 
huvud taget. En tidsenlig social 
vård kan inte handhavas av en 
alltför liten kommunal samfällig 
het. 

Hur stor skall då en kommun 
vara? Vi får vänta med svaret tills 
ovannämnda utredning ligger fär 
dig. Kommunen måste vara så stor 
att den kan fullgöra sina skyldig 
heter mot de invånare, som måste 
anlita dess hjälp och vårdformer. 
Det måste finnas centraliserad för 
valtning med ordnat kommunal 
kontor m. m. Hur är det med vår 
kommun, Gustavsberg, fyller den 
måttet. Vi ska något undersöka 
saken. Om man slår tillsammans 
Gustavsberg och Boo, då får man 
en kommun på f. n. omkring 6.000 
inv. Det borde vara en rätt bra 
kommun. Men både Bo och Gus 
tavsberg kan var för sig bilda till 
räckliga kommunala enheter, och 
man måste även räkna med att bå 
da kommunerna är utvecklings 
bara. 

Boo har sin särskilda utform 
ning med mest villasamhällen: och 
Gustavsberg är en typisk bruks 
kommun, det enda bruk av ålder i 
storstadens omedelbara närhet. Att 
sammanföra Boo och Gustavsberg 
vore säkert inte lyckligt. De för 
svarar båda sin plats. Den mest 
centrala bebyggelsen i Boo är vid 

. Björknäs, och villasamhället vid 
Insjön gränsar till Gustavsberg. 
Gustavsberg är - om man då räk 
nar själva fabrikssamhället - den 
mest tättbebyggda orten på 
Värmdö. I Gustavsbergs kommun 
har vi Lagnö, som är på tillbaka 
gång, och Mörtnäsområdet, på 
gränsen till Värmdön. Mörtnäsom- 

. rådet har utvecklats med väldig 

q.RITT °l,oRUM. 
Busshållplatserna 

vid Södra kullen, Mariagatan och Höjd 
hagen sakna ännu lämpliga kiosker, ge 
nom vilka en smula skydd mot regn, snö 
och blåst kan erhållas. Vid många håll 
platser utefter busslinjen finns det såda 
na kiosker, utan att där kan bli fråga om 
till närrnelsevis så många passagerare 
som vid Höjdhagen, Södra kullen och 
Mariagatan. 

Även inne i skogen har man på sina 
håll byggt dylika kiosker. Om nu en MH 
plats bör vara belägen inne å skogen för 
att vara berättigad till kiosk, torde Maria 
gatans hållplats uppfylla vissa rimliga an 
språk. 

Kanske tycker bussbolaget --:- möjligen 
också andra - att Gustavsberg är ett så 
"välordnat samhälle", att man helst bör 
undvika vanprydande kiosker vid buss 
hållplatserna. Tillåt mig då föreslå en god 
lösning: Bygg tre v I i g a kiosker med 
en god estetisk inramning. Även om det 
då snöslaskar och regnar, eller blåser, 
skall det bli enbart angenämt att stå vid 
hållplatsen och invänta bussen. Kiosken 
vid kyrkan kunde ju också. få: en släng 
med av uppsnyggningen. Det skulle den 
inte se snett på, även om den står snett 
till. 

Ett genomförande av detta lilla pro 
gram skulle väl inte misspryda vårt sam 
hälle. så som åsynen av de våta och blå 
frusna människor, vilka äntra bussen, då 
den kommer mer eller mindre försenad 
på grund av snöyra och rusk, frågar 

Frågetecknet. 

fart och här håller- ett modernt 
villasamhälle på att växa fram. I 
Värmdö, själva modersförsamling 
en, har vi ett stort geografiskt om 
råde som också borde försvara sin 
plats. Om en utveckling mot Djurö 
kan komma till stånd, vågar vi in 
te uttala oss. Ingarö kommun är 
dock en kommunal enhet som en 
ligt våra begrepp inte kan klara 

sig själv. Det finnes ingen möjlig 
het, att den med sina omkring 700 
inv. kan hålla en social standard, 
som svarar mot tidens krav. Den 
är ju också för liten att ha 
centraliserad kommunalförvalt 
ning. Ingarö hör_ i kyrkligt avse 
ende till Gustavsberg. Läkare, di 
striktsköterska, barnmorska, kris 
tidsförbund, polisförbund, sjuk 
kassa och arbetsförmedling --' 
kanske ännu mera är gemensamt 
för Gustavsberg och Ingarö. Men 
den borgerliga kommunen åter 
står! Varför inte ta steget fullt ut 
och slå tillsammans? Nog är det 
underligt ändå, att när Gustavs 
bergs kommun kom till, så tog man 
bort en bit av Värmdölandet, 
Lemshaga och några platser efter 
Baggensfj ärden, och lade till 
Ingarö. Man tycker, att det varit 
naturligare, om dessa områden till 
hört Gustavsberg. Men vi vill 
ingens samvete tvinga· eller tvinga 
låta. Ingarö får förr eller senare 
9:öra sitt val. Antingen välja en 
orientering åt Nämdö och övriga 
öar eller söka sig till Gustavs 
berg. Valet borde inte vara svårt! 

Vi har gjort en rundtur till våra 
grannkommuner och funnit att ut 
vecklingen har gått med storm 
steg. Hade Skurubron varit breda 
re (vad nu anledningen kan vara 
att den är så smal), så hade kan 
ske bebyggelsen på Värmdö varit 
ännu tätare. I Värmdö kommun 
finns det ännu gott om plats. 
För vår egen kommuns framtid 

har vi ingen anledning att oroas. 
Vi har här en stor industri, som 
är under expansion. Hit hälsas fle 
ra industrier välkomna. Här byg 
ges och dräneras. Ett egnahems 
område kommer snart att bebyg 
gas. Ett ännu större väntar på fli 
tiga och strävsamma arbetare, 
som röjer mark och bryter sten. 
Låt oss då gå till gemensamt arbe 
te och nya framsteg. 

Gunnar Andersson. 

EN GOD JUL Varje gustavshergare GOD JUL - 
och ett 
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GOTT NYTT ÅR tillönskas GOTT NYTT ÅR 
tillönskas varje gustavsbergare 

GOD JUL 
och tillönskar 

av GOTT NYTT Å·R. 

. Soc.-Dem. Arbetarkommunen . Soc.-Dem. Ungdomskluhhen. Soe.-Dem. Kvinnokluhhen. 
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BILDER [rån NITTIOTALET(; 
De bilder och minnen från 1890- 

talet, som härnedan återges, har 
det gemensamt, att de mer eller 
mindre är knutna till "Hyddan" i 
Gustavsberg. För övrigt betraktas 
den verksamhet, som där bedrevs, 
från rätt skilda synpunkter. Men 
med den breda grundval, som vår 
tidning har, anser redaktionen det 
dock Lämpligt, att båda uppsatser 
na införes; 

I. 
I en föregående artikel har om 

talats, att nöjestillfällena i början 
av 90-talet var mycket sparsam 
ma, särskilt vintertid. Ungdomen 
var hänvisad till att gå och driva 
efter vägar och gator eller att gå 
ner till kajen för att "se på båten", 
som kom vid 7-tiden på kvällen. 
Där var ju mestadels inte mycket 
att se, men någon gång kunde det 
ju hända, att någon eller några 
var med, som besöket i staden ha 
de gjort litet vingliga och givetvis 
i sådant fall även högröstade, och 
som då blev mer eller mindre upp 
märksammade. 

Då var det ju roligt att inleda 
ett samtal med att fråga, hur det 
såg ut i sta'n eller dylikt. Det var 
ej svårt att få vederbörande att 
berätta och skrodera om hur och 
var han hade varit, i den eller den 
affären, och hur han hade prutat 
och naturligtvis gjort mycket för 
delaktiga köp. "Ni må tro, pojkar, 
mej lurar dom inte. Åhnej, det ska 
inte vara såna där knoddar, som 
kan lura mej". Och vi höll natur 
ligtvis med, och hade förfärligt ro 
ligt åt skrytet. Vi kunde också gå 

med en bit för att hjälpa till att 
bära om det behövdes, inte bara 
av hjälpsamhet, utan för att det 
roliga skulle vara litet längre. 

Ett annat nöje var att hartsa på 
fönster eller att gå till "Hyddan", 
när där var bönemöte .. Här vill jag' 
emellertid bestämt betona, att det 
inte var för att störa eller skämta. 
Nej, där var varmt, och där fanns 
kanske kamrater, som man senare 
fick sällskap med. Vi fick meren 
dels låna en sångbok, och sjöng 
med liv och lust. För övrigt stod 
alltid en vakt innanför dörren. 
Han höll ett vakande öga på oss, 
så långt det räckte. Men gavs det 
tillfälle till något skämt, måste det 
utnyttjas, det är ju klart. Besinna, 
vi var ju pojkar, och som sådana 
ser man inte saker och ting på 
samma sätt, som när man blir äld 
re. Men än i dag måste jag le vid 
tanken på de många upptåg jag 
varit med om. Och mången, som 
kanske ser strängare på saken, bör 
tänka tillbaka på sin egen ung 
dom. Kanske det bland minnena ej 
finnes e n d a s t mönstergilla sa 
ker. 
På den tiden var det vanligt att 

damerna hade stora schalar, som 
täckte hela överkroppen, kastade 
över axlarna. Kappor förekom en 
dast i undantagsfall på en var 
dagskväll. Nu gällde det att place 
ra sig omedelbart bakom en bänk 
med så många schalklädda damer 
som möjligt - minst två förstås 
- för att försiktigt knyta ihop 
så många schalfransar, som var 
överkomliga. Detta måste dock ske 
med en viss beräkning, så att inte 

I "Hyddan" var det bönemöte. 

vederbörande vid minsta rörelse 
märkte något. Att märka är, att 
det inte fanns bänkar med rygg 
stöd. Långa plankor var placerade 
på lösa bockar, så att framförsit 
tandes hela ryggtavla var fri och 
på ett utmärkt sätt inbjöd till 
nämnda skälmstycke. Men det var 
ju klokast att efter förrättat värv, 
så tyst och försynt som möjligt 
avlägsna sig, före mötets slut. Det 
var behagligast att vara utom 
räckhåll, när tanterna reste sig 
och fann, att de genom sina schal 
fransar var fästa vid varandra. 
Upptäckten vållade ju, som för 
klarligt är, åtskillig förargelse, ty 
det tog ju tid att lösa upp alla 
knutarna och bli fria från var 
andra. Men för att vi i största möj 
liga utsträckning skulle få njuta 
frukterna av vårt skämt, smet vi 
upp på baksidan av huset, där 
fönstren är placerade så lågt över 
marken, att de tillåter bekväm in 
syn, dock beredda att ögonblickli 
gen ta till benen. Ty det var ju all 
tid litet obehagligt att bli tagen 
på bar gärning. När en tid gått, 
var allt glömt. Under tiden blev 
det att trava efter vägarna eller 
söka andra fält för verksamhets 
lusten. 
På 90-talet och långt in på 1900- 

talet fanns inte någon ytterbelys 
ning i samhället. När man kom ut, 
var det därför under den mörka 
årstiden så mörkt som att "krypa 
in i en säck", i synnerhet i Alga 
tan. Och det fanns tillfällen, då 
man i mörkret kunde höra steg av 
mötande men omöjligt kunde se 
denne. Man saktade farten, och 
försökte väja undan, men många 
gånger kunde en lindrigare kolli 
sion ej undvikas. 
Friförsamlingen höll, som ovan 

nämnts, i vanliga fall sina möten i 
"Hyddan", men hade på senare år 
tillstånd av löjtnant Odelberg att 
disponera kyrkan, (nuvarande 
gymnastikhuset) vid särskilda till 
fällen. Och dit räknades bönevec 
kan, som efter nyårshelgen årligen 
återkom. 
En kväll omkring sekelskiftet 

var ett par ynglingar ute på pro 
menad. Deras steg ställdes till 
kyrkan, där bönemöte pågick. Det 
var i början av januari månad. Det 
hade fallit mycket snö, men väg 
var plogad över skolgården. De 
var sent ute, och mötet närmade 
sig slutet. Någon mera bestämd 
avsikt att gå in hade de nog inte 
heller. Stegen styrdes däråt en 
dast av den orsaken, att de någon- 
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stans skulle gå, och vid mötets 
slut fanns det ju utsikt att träffa 
jämnåriga. Nå, de kom i alla fall 
ända upp i förstugan för att där 
invänta slutet på .mötet. Men där 
gjordes den angenäma upptäckten, 
att där fanns en hel mängd lyktor. 

Som nämnts var det denna års 
tid mycket mörkt efter vägarna. 
Därför hade alla äldre personer 
lyktor att lysa sig med. Och här 
var det ju ett så att säga lysande 
tillfälle, som ovillkorligen måste ut 
nyttjas. Fram med tändstickorna. 
Lykta efter lykta tändes och pla 
cerades på snövallarna på ömse si 
dor om vägen över skolgården. 
Snart var alla lyktor tända och 
med något så när jämna mellan 
rum utplacerade. Illuminationen 
var riktigt ståtlig i den stilla vin 
terkvällen. Upplösningen kom så 
snart mötet var slut, och deltagar 
na började söka sig ut. "Men vad i 
all världen skall det· här betyda, 
vart har lyktorna tagit vägen", 
hördes från många bekymrade 
människor, som oroade sig för, hur 
de skulle komma hem i mörkret. 
Men då hördes rop från sådana, 
som hunnit ut i det fria: "Kom ut 
ska ni få se något vackert!" Och 
sannerligen - det var en vacker 
syn, som mötte deras förvånade 
ögon. Lykta efter lykta, långt ut 
över gården, stod där vänligt blin 
kande mot de överraskade åskå 
darna. Ett ögonblick stod de där 
som förtrollade i förvånad tystnad. 
Men så på en gång brast det lös: 
"Hur skall jag nu få tag på min 
lykta". Men även detta ordnade 
sig så småningom, fastän en del 
meningsutbyten var oundvikliga, 
ty en del av lyktorna var mycket 
lika varandra. Men i stort sett 
gick det bra. 
Naturligtvis blev det en del hår 

da ord om pojkrackare, som inte 
kunde vara som folk, men snart 
hade alla troppat av, var och en 
till sitt. (Jag kanske bör tillägga, 

att jag för kvällen tillhörde de be 
sökande vid bönemötet och således 
ej hade någon del i arrange 
manget.) 

Det roliga var slut och ett min 
ne blott, men i alla fall ett mycket 
roligt minne, åtminstone för ar 
rangörerna. Men säg något roligt 
som varar beständigt. Så små 
ningom blev det tyst och lugnt 
däruppe på planen, och vinterkväl 
lens stilla frid sänkte sig åter över 
skolgården. 

J. S. Englund, 
IL 

Särskilt en söndagsförmiddag 
på nittiotalet, då jag som liten poj 
ke fick följa med min far till 
"Hyddan" för att vara med på 
gudstjänsten där, har fäst sig out 
plånligt i mitt minne. Det var 
sommartid. Utanför "Hyddan" 
satt några äldre män, som jag na 
turligtvis måste ta i hand och häl 
sa på. Där var min faders gode 
vän Oskar Karlsson, där var C. P. 
Samuelsson, Johan Olsson, Karl 
Bergman och den originelle Alfred 
Söderström inte att förglömma. 
När gudstjänsten skulle börja, 
satte sig gubbarna en smula säv 
ligt i gång och gick in. 
Något minne av vem som predi 

kade, har jag inte från detta till 
fälle. Inte heller minns jag något 
från gudstjänsten i övrigt. Men 
outplånligt i mitt minne står det 
intryck jag fick av den ro, lycka 
och innerliga glädje, som förnams 
och spred sig bland de församla 
des lilla skara. 

De intryck jag då fick av friför 
samlingen och dess möten har se 
dan aldrig lämnat mig. Genom den 
fortsatta gemenskapen med denna 
församling har de snarare fördju 
pats och befästs. 

Gudstjänsterna höllos då som nu 
både på · förmiddagen och efter 
middagen om söndagarna. Kvälls 
mötena var ibland besökta av en 
del ungdom, som ville nojsa och ha 

nöje av "läsarna". De ställde ock 
så till med en del tråkigheter. Vid 
något tillfälle måste gudstjänsten 
till och med avbrytas, enär bråk 
makarna blev alltför högljudda 
och måste föras ut ur lokalen. Det 
ta togs mycket illa upp både av 
ungdomen och en del äldre perso 
ner. För och emot "läsarnas" åt 
gärd gick stridens vågor höga i 
samhället. Någon minskning av 
mötesbesökarnas antal blev det 
emellertid inte efter detta. 

Varje månad anordnades en of 
fentlig kaffefest med ett inträde 
av 25 öre. Då bjöds det på kaffe. 
Rikligt med sång och musik före 
kom. Sångkören, under ledning av 
skräddarmästare I. C. Holmberg, 
var i livlig verksamhet. Sång och 
musik till fiol, gitarr och zittra ut 
fördes av Oskar Johansson, Emma 
Boox, Maria Holmberg, Mimmi Se 
verin och Klara Gustavsson. 
Att dessa fester var uppskatta 

de, i synnerhet av ungdomen, är 
naturligt, då det aldrig förekom 
ransonering varken på kaffet eller 
brödet. Var och en fick ta för sig 
så mycket han behagade. Att all 
mänheten i övrigt satte stort vär 
de på de regelbundet återkomman 
de festerna, visar den goda tillslut 
ningen. Lokalen kunde vara full 
satt ända till bristningsgränsen. 
I brödrakretsen fanns det ofta 

mångskiftande gemensamma in 
tressen, som inte alltid kunde till 
fredsställas genom det som före 
kom vid möten och sammankom 
ster. Men då fortsatte man med 
enskilda diskussioner och samtal. 
Dessa kunde bli rätt så långa. På 
väg hem från ett möte i "Hyddan" 
korn Johan Olsson och Alfred Sö 
derström en sommarkväll · i en 
synnerligt livlig diskussion med 
varandra. Jag har inte vetskap 
om, vilken fråga det gällde. Så in 
begripna var de i sitt samtal, att 
de glömde både tid och rum. 
I Stenhuset, där Söderström 

TILL JULKLAPP 
välj ett 

ATLANTIC-UR 
Sveriges mest sålda märkesur. 

Förmånliga villkor. 

0 m b u d: B. Lindberg, 
Villag. 12, tel. 65. 

GOD JUL 
GOTT NYTT ÅR 

önskas 

våra ärade kunder 

GUSTAVSBERGS BAGERI. 
K. W. Johansson 

Bästa Julklappen 
är en god radioapparat. Märken som 
Aga, PJ1Hip, Concerton, Luxor m. fl. 
finnas hos undertecknad. A vbet. ord 
nas. Gamla apparater tagas i utbyte. 
Vänd Eder också vid behov av annan 
radiomateriel, vid installering av nya 
apparater eller reparationer av gamla 
till Aug. Eriksson, Mariag. 4, Gustavs 
berg. Tel. 197. 
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bodde, vakade hans hustru och 
var naturligtvis orolig, då mannen 
inte kom hem. Till sist kunde hon 
inte stilla sin ängslan utan väckte 
äldste sonen, Oskar (sedermera 
missionär i Kongo) och sade till 
honom: "Du måste gå ut och sö 
ka efter pappa. Han har ännu inte 
kommit hem, och han gick ju till 
'Hyddan' i går kväll". Klockan var 
nu fyra på söndagsmorgonen. 

Oskar klädde sig och gick ut. 
Om en stund kom han tillbaka en 
sam. Han sade ingenting utan 
gick till sängs igen. Hans mor frå 
gade honom ängsligt: "Såg du in 
te till pappa?" - "Jodå", svarade 
Oskar lugnt, "jag såg honom. Han 
och Johan Olsson står i Algatan 
och diskuterar". 

Så kunde den kristna gemen 
skapen leda till eftertanke och 
prövning av de egna ideerna. Men 
"läsarnas" tankevärld fördjupa 
des också genom studiet av i första 
hand Bibeln och övrig andaktslit 
teratur men också av andra böc 
ker. 
Det var från början sådana 

mäns och kvinnors ivriga studium 
av bibel och andaktsböcker, som 
gav dem öknamnet "läsare". Detta 
skedde i en tid, då menige man 
såg ned på bokstuderandet och be 
traktade det som en icke passan 
de sysselsättning för vanligt ar 
betsfolk. Termen "läsare" lär ha 
uppkommit vid 1700-talets mitt. 
Den har fortplantats och använts 
ända in i våra dagar, under förhål 
landen som helt och hållet skilj er 
sig från dem, som rådde, då ut 
trycket först kom i bruk. 

Samuel Svenson. 

--o-- 

Prenumerera på 
Gustavsbergaren 

för 1944. Priset pr helår ·är endast 
Kr. 1:50. 

ADf/BNT. 
I väntan Juda står vid soluppgången; 
dess hopp har dalat under seklers glid, 
och dovt, i fjärran, höres tempelsången. 
Blott minnen tala om en storhetstid. 

Ett folk i väntan efter sin Messias, 
som lovad var åt Israel en gång. 
Från träldomsoket skola de befrias, 
från Rom och friån dess örnars härskar- 

tvång. 

Skall Herren Gud sitt löftesord uppfylla, 
det han en gång åt deras fäder gav? 
De länge längtat sin Messias hylla. 
Har löftesordet gömts i glömskans hav? 

Han kommer - gudason och - mänskors 
like. 

Han ger oss rätt till oförgängligt arv 
och del med honom i hans himmelrike, 
där man ej räknar skilda tidevarv. 

Advent - Han kommer, som kan hatet 
släcka, 

då frid för jordens folk kan bliva spord, 
då bröders blod ej händerna befläcka, 
då folken lyssna, lyda Herrens ord. 

Tänd dina ljus, advent, och låt det klarna 
till dess att dagens fullhet återvänt 
och natt för alltid hör till det förfarna. 
Tänd dina ljus, välsignade advent. 

J. A. L ö f d a I. 

FRAN 
PASTORSÄMBETET: 

V i g d a: 
den 30 okt. busschauffören Sven 
Arne Pettersson, Värmdö och 
porslinsarb. Gunvor Hillevie 
Stoor, Höjdg. 11, 

den 20 nov. snickaren Per Sigfrid 
Berglund, Salag. 39 B, Uppsala, 
och porslinsarb. Olga Olivia Ols 
son, Skuggan. 

Födda: 
den 16 okt. Tore Erland, s. t. jord 
bruksarb, Nils Alvar Vester 
berg, Aspvik o. h. h. Sigrid Inge 
borg Magdalena, f. Lindman, 

den 26 okt. Gunilla Viktoria, d. t. 
anläggningsarb. Gillis Halvar 
Engelbrekt Loren, Mörtnäs, 
o. h. h. Anna Victoria, f. An 
dersson, 

den 28 okt. Kristina, d. t. droskäg. 
Karl Johan Skånberg, 2 Tvärsti 
gen 3 o. h. h. Anna Lisa Maria 
Kristina, f. Pettersson, 

den 6 nov. Hans Jörgen, s. t. 
porslinsarb. Karl Birger Lilj e 
kvist, Ingarög. 4 o. h. h. Anna 
Maria, f. Bruks, 

den 16 nov. Britt och Gunilla, d. t. 
handl. Nils Gustaf Sixten Su 
nesson, Aspvik o. h. h. Elsbet 
Irmgerd, f. Taube, 

den 14 nov. Lisbeth Viola, d. t. mo 
dellform. Oscar Sture Eriksson, 
Ingarög. 4 o. h. h. Anna Vera 
Maria, f. Engblom, 

den 24 nov. Gunilla Margareta, d. t. 
butiksförest. Karl-Otto Rissner, 
Villag. 5 o. h. h. Anna Lisa, f. 
Möller. 

Döda: 
den 16 okt. änkefru Matilda Char 

lotta Vesterlund, f. Andersson, 
Mölnvikstorp, f. 17 april 1867 
(76 år), 

den 18 okt. porslinsarb, Karl Ema- 

God jul 
och 

Gott nytt år 
tillönskas alla gustavsbergare 

av 

Baptistförsamlingen. 

Julen firas i· Missionshuset: 
Dec. 19 söndagssk. julfest kl. 3 em. 
Juldagen julotta kl. 7 fm. 
Annand. 11,15 fm. gudstjänst, 4 em. 

församl. julfest. Missionssparb, ins. 
Nyårsaft. 10,30 em. nyårsv, i Kapellet. 
Nyårsd, gudstjänst 6 em. 
Alla hälsas välkomna och önskas 

Missionsförsamlingen. 

Varje gustavsbergare 
tillönskas en 

God jul 
och ett 

Gott nytt år 
Templet 137 Sirius. 
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DEN UNDERBARA 
JULGÅVAN~ 

För att riktigt kunna fira jul 
måste man antingen vara ett barn 
eller också ha sådana omkring sig. 
Stojande, glada, förväntansfyllda 
barn med lysande ögon. En jul fi 
rade jag bland idel vuxna männi 
skor i Gustavsberg och det blev 
ingen jul, inte vad jag menar med 
jul i alla fall. Julklapparna voro 
mycket dyrbara, präktiga och ro 
liga. Men glädjen över dem, den 
nästan plågsamma ivern, de skäl 
vande fingrarna som slita i pap 
per och snören, det obeskrivliga 
ögonblicket, då någon önskegåva 
ligger i en hög av papper och ly 
ser, den fanns inte med. Och gra 
nen? Intet glitter och inga ljus i 
världen kunde dölja, att den var 
inköpt för en och femtio på Maria 
gatan. 
Julgranen, den skulle far kom 

ma bärande med från skogen. Och 
han, den käre, skulle ha skänkt 
den en hemlighetsfull glans av sa 
ga, inte med ord utan genom sin 
personlighets rikedom. Inte såg 
man, att den var sned eller att top 
pen var skadad. Man visste ju, att 
far gått ut för att hämta den gran, 
som var för mer än andra granar 
i skogen. Då var den också den 
allra skönaste. 
Jag minns bland andra glada, ri 

ka barndomsjular, rika mindre ge 
nom fars magra plånbok än ge- 

nuel Svensson, Värmdögat. 7, f. 
13 juni 1897 ( 46 år), 

den 23 nov. fru Karin Viberg, f. 
Mattsdotter, f. 3 mars 1877 (66 
år) o. h. t. Fredrik Frans Evald 
Viberg, Tallåsen 4. 

Johan Mo vinge r. 

nom mors fantasi, en jul, då jag 
var bara tio år. Se, det var en jul 
klapp det året, som jag aldrig 
glömmer. Det var min första hand 
väska. Brun var den, imiterad, 
krokodilpressad och den hade det 
underbaraste, lila konstsidenfoder, 
och så fanns det, höjden av lycka 
för det var en fin väska, en kam, 
en spegel och en fin gul sidennäs 
duk i den. Den julen gick jag i 
väska såväl till kyrkan som till 
ladugården, till släktbjudningarna 
och hemlighuset. 
På juldagsmorgonen ville jag 

prompt till julottan, far hade lo 
vat att gå dit med sina två små 
flickor. Den tredje, äldsta, firade 
jul hos nya husbönder. Men han 
hade inte förutsett, att det skulle 
bli så rasande kallt. Tjugoen gra 
der under noll visade termometern. 
Det är en fruktansvärd kyla i Bo 
husläns fuktiga klimat, där luften 
blir vass av isnålar. Far försökte 
förgäves övertala oss att stanna 
hemma. Det var lång väg till kyr 
kan, drygt fyra kilometer. Men se, 
det gick inte. Jag skulle dit för att 
visa min nya väska. Min äldre 
syster hade säkert också något 
skäl, men hon slöt alltid hårt sin 
lilla mun omkring sina hemlig 
heter. 

Naturligtvis ginge vi. Far såg 
betänksam ut, medan mor svepte 
in oss i varma kappor, flera par 
strumpor och vantar och utanpå 
alltsamman farmors gamla, vack 
ra ylleschalar, fastsatta med sä 
kerhetsnålar .• Det uppstod strid 
mellan mor och mig, därför att jag 
absolut ville ha den ena armen le 
digt svängande, men när det väl 
gick upp för henne, att det var för 

Lägg ned dina vapen, 
du stridande jord 
och stanna i stillhet vid nådens 

bord. 
Stor fröjd är i himlens salar, 
Guds fred över berg och dalar. 
Lägg ned dina vapen 
och tysta kanoners och bombers 

dån, 
ty himlen har sänt oss en männi- 

skoson. 
Se, änglarnas ögon stråla i natten! 
Lys frid över skräckfyllda vatten! 

En arbetarson, född i Betlehem, 
hatad av många, välsignad av dem 
som slagits av träldom se'n tusen- 

de år 
och vandra av nåd på den väg, 

han går. 
Som af tonens dagg på förtorkad 

jord 
var för hungrande själar hans visa 

ord. 
Hans kärlek till alla, som drabbats 

av nöden, 
var sjufallt större än fruktan. för 

döden. 

Lägg ned dina vapen 
och tysta kanoners och bombers 

dån. 
Våra nattsvarta synder 
en Människoson 
försonat av kärlek till världen. 
Bryt lansen och kasta bort svär- 

den. 
Stor fröjd är i himlens salar, 
Guds fred över berg och dalar. 

E d l a E m a n u e l s s o n. 

den välsignade väskans skull, som 
jag ville ha det så, då förstod vi 
kvinnor varandra. 

Vi ginge ut i den smällkalla 
morgonen, fingo rimfrost i ögon 
håren och kände, hur kölden bet i 
nästipparna och hur svårt det var 

Lindblads In sta I lat i o n s f i r m-a 
Värme- och sanitetsanläggningar, 

maskinanläggningar o. reparationer I Tel. 160655 Postadress: Nacka 

Vid val av 
julklappar 

gör ett besök hos ALBERT 
L. CARLSON, Gustavs 
berg. Där finns alltid nå- 

• 
got som passar till fördel- I 
aktigt pris. Tel. 68. 



G L. S T A \. S B E R G .-\ R E ,· DECE.\tBER 1943 

0 

FRAN 
C ~-<- 

-~;,__').o · 

~~~~-
2?FAR~TAV·I KEN 

Evenemangen 
·ha duggat tätt under hösten, som 
gått i studieverksamhetens tec 
ken. över förväntan har det ibland 
varit både vad anbelangar publik 
i salongen och snilleblixtar från 
podiet. Stundom ha vi t. o. m. haft 
det tragikomiskt, såsom då "N or 
dens Karlsson" undervisade i na 
tionalekonomi och ett talrikt publi 
cum bespetsat sig på något under 
hållande. Omedveten humor är in 
te den sämsta. 

Skratta fingo vi 
så mycket mer vid den gemytliga 
tillställning, där idrottsföreningen 
förde fram i frihet flera av vårt 
samhälles respektabla kategorier 
till ädel tävlan i allmänbildning. 
Där var ingenjörer och affärsmän, 
musiker och kontorister i skön 
blandning med spänstiga idrotts 
poj kar. Blåsorkestern avgick med 
segern efter skarp strid med 
Björknäs idrottsförening. Men ho 
vet, hur det gått, om inte ingenjö 
rerna haft otur vid lottningen. Fa- 

cit av det hela var, kan man säga, 
att ingenjörerna få läsa på "bib 
liskan" bättre och konsumpersona 
len får inte försumma de fornnor 
diska källskrifterna. 

Beundransvärda prestationer 
inför fullsatt kommunalhus utför 
des av oförberedda talare ett par 
veckor senare, då fullmäktiges 
ordf., landstingsmannen m. m. 
Gunnar Andersson med glödande 
inlevelse tolkade kristidsmyndig 
heternas bekymmer över gustavs 
bergarnas alltmer tilltagande lik- 

. giltighet för kaninavelns lycko 
samma utveckling. Han övertyga 
de oss alla om nödvändigheten av 
en uppryckning, men då opponen 
ten Torsten Rolf med dräpande sa 
tir efterlyste agitatorns egen ka 
ninproduktion, nyktrade vi till och 
erinrade oss, att landstingsmannen 
själv inte hade så mycket som en 
enda liten vit kanin. 

Jerring imiterades med bravur 
av socialkuratorn, som antingen 

måste vara gammal säker fotbolls 
habitue eller också lång tid tränat 
som auktionsutropare. Poängdo 
marna hade svårt att hinna med i 
den galop.pen. 

ökad potatisodling 
i Södersve sökte kristidsnämndens 
ordförande intressera oss för un 
der användande av all den sakkun 
skap och pondus hans ämbetsverk 
är mäktigt. Otacksammare uppgift 
kunde dock knappast ha givits i 
denna församling, där åtskilliga 
sutto, som på vårkanten lagt ner 
flera potatisar i nämnda åker än 
de buro hem på höstsidan. 

Världsmästarens löfte 
att till våren ställa upp för löp 
ning 1.500 m. mot ett lag skolpoj 
kar från Gustavsberg gjorde ett 
djupt intryck, och ansvarsmedve 
tet tränas nu stafettväxling och 
löpning på kort distans. Striden 
kommer att bli hård. Åke Malm 
blir pojklagets slutman, och be 
hållningen går till sjunde klassens 
skolresa. 

Om en jul med fred och frihet 
för folken drömde vi för ett par 
månader sedan, men det är lång 
väg - - -. Vi ha dock tak över . 
huvudet, mat på bordet, kläder på 
kroppen och fred. Vi slippa ha 
ta och få glädjas med varandra 
över den gemensamma granen 
framför den julkortstäcka kyrkan. 
Det finns ännu ljuspunkter i till 
varon och vem skulle glädjas över 
dem i juletid om inte 

K r ö n i k ö r e n. 

att andas. Det var så mörkt och 
tyst. Det var som om naturen va 
rit alldeles stilla och liksom krupit 
in i sig själv för att bättre skyd 
da sig mot kölden. över V alhs he 
dar gingo vi, tacksamma över 
stillheten, för här kommo alla vin 
dar åt att blåsa. Inga träd gåvo 
skydd och bergen lågo för långt 
borta för att hindra vindarnas 
spelrum. När vi närmade oss Valhs 
bro, stack jag väskan, den under 
bara, under schalen och stack han 
den i fars trygga näve, för se, det 
spökade vid bron. En karl, som bar 
sitt huvud under armen, vandra 
de där om nätterna, berättade tro 
värdigt folk. Och jag var så gruv 
ligt rädd att möta honom. Men 
han vilade nog i frid denna julnatt, 
för hur jag spände ögonen i skug- 

gan vid vägen, så inte kunde jag 
upptäcka honom. 

När vi väl kommit.förbi det far 
liga stället, lösgjorde jag, med för 
siktighet, min hand ur fars och 
pillade fram väskan under scha 
len. Far tittade lite förvånat på 
mig, men han sade ingenting. Jag 
märkte nog, att han ibland såg li 
tE> forskande på mig också senare 
under vägen. 

Så nådde vi den ändlösa Jarpen 
backen, och jag tyckte att det blev 
allt kallare och kallare ju längre 
upp mot krönet vi kommo. Nu ha 
de vi gått två tredjedelar av vägen 
och ingen hade ännu yttrat något. 
Då hörde jag far säga till syster 
Rut: "Hör du Rut, vad är det med 
Edla, hon säger ingenting om att 
hon fryser". Hans röst lät bekym- 

rad och hans förvåning var natur 
lig, ty jag var ganska grinig och 
ömtålig i vanliga fall. Rut, hon 
visste hon. Lite talade hon, men 
när hon gjorde det, kommo orden 
trumpet som om hon blivit störd i 
viktiga förehavanden. Eller också 
kommo de som nu, åtföljda av ett 
skallande skratt: "Ha, ha, ungen 
har fått en ny väska". Jag kröp 
ihop inne i schalen. Min systers 
skratt kom alltid människor att 
dra på smilbandet. Det var så 
smittande, så oemotståndligt. Men 
på mig hade det ständigt motsatt 
verkan, gråten satt i halsen och 
värkte. Men jag kunde ju inte grå 
ta nu och komma rödögd till kyr 
kan. Skrattet hånade mig och sat 
te fula fläckar på min väska. 

När jag så gick och kämpade 
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G K s tnvs h erq sn y-t t. 
Gunder Hägg- 

filmen visades, frågesport och tal av 
idrottsförbundets tränare Arne Sekund fö 
rekom vid möte i Kommunalhuset onsda 
gen den 3 november. Cirka 450 personer 
besökte mötet. 

G. Björk. 

Arne Andersson 
gästade Gustavsberg den 17 nov. Efter 
det värdsrnästaren tittat på fabriken, su 
perat på Värdshuset och sett ung:karlsho- 

- tellet var han mogen för ett föredrag för 
skolbarnen. Dessa hälsade Arne Anders- 

mot den förargliga gråten och inte 
vågade se på far för den brännan 
de skamkänslans skull, då kände 
jag hans hand ovanpå schalen och 
vågade se upp. Jag· såg rakt in 
i fars vänliga, förstående ögon, och 
det blev så stilla, så stilla. V1 stodo 
där och logo varandra in i ögonen 
och leendet spred sig över ansiktet 
och värmde hela ens varelse. Och 
så började vi skratta båda. 
Vi upplevde samförståndet, den 

na tillvarons sällsamma gåva, obe 
roende av ålder, visdom och kön, 
plats, tid eller rum. Man bara mö 
ter ett par ögon i vimlet på en ga 
ta, ett torg, på arbetsplatsen. Man 
känner kontakt och gemenskap 
med en annan varelse. Då vet man, 
att ingenting är meningslöst, och 
att livet stundom är underbart. 
Väskan åkte åter upp under scha 
len, nu var den inte det viktigaste 
i världen längre, nu var det far 
som var den största julgåvan. Far 
som var så stor och beundransvärd 
och ändå kunde förstå det där med 
väskan. Och min hand låg trygg 
i hans hela vägen till kyrkan. Det 
är mitt vackraste julminne, den 
enklaste och skönaste blomman i 
min minnesbukett. 

Edla Emanuelsson. 

son välkommen med sassa sa bra, bra, 
bra Arne, Arne, Arne. Det gjorde dom så 
bra, så Arne blev riktigt rörd. Först visa-_ 
de magister Gezelius en film om 1939 års 
idrott. Så talade Arne Andersson om hur 
skolbarnen ska träna. Att Arne trivdes 
med barnen, det intygade han genom 
att lova komma igen redan i sommar för 
att lära dem en del idrottsfinesser. 

Sedan var det de äldres tur att samlas. 
Blåsorkestern inledde med en marsch. 
Sedan uppträdde första omgången av o 
förberedda talare. Det var Forum och 
Idrottsföreningen som ställde upp. Skrat 
tets vågor gick höga. Se'n tog Arne till 
orda. Han talade om hur han tränade och 
hur hans föregångare (löpare) tränat. I 
sitt tal ogillade han all slags "stjärndyr 
kan" och allt dumt tidningsskriveri om 
idrottens utövare. Efter talet överlämna 
des en Ekbergspjäs som ett tack för hans 
medverkan vid dagens möte. Föregående 
kväll hade pr radio meddelats, att Arne 
erhållit Sv. Dagbl: s guldmedalj för årets 
bästa idrottsprestation. Med hänsyn här- 

En världsmästare i fabriksvisU. 

till utbringade publiken ett fyrfaldigt le 
ve för Arne, och en liten "kulla" över 
lämnade blommor. Så fortsatte andra orn 
gången oförberedda talare. Kvällen av 
slutades med en marsch av orkestern. Att 
de nära 400 personer, som gick därifrån, 
haft en trevlig kväll intygas av omdömena 
i samhället. 

G. Björk. 

Orienteringen 
avslutades för säsongen med goda resul 
tat i Södertörnsmästerskapen. Av 150 
startande placerade sig B. Viberg på 11 : te 
och G. Björk på 14: de plats. Gustavsberg 
kom fyra i lag efter Tullinge, Nynäshamn 
och Tumba. I juniorklassen placerade sig 
Lennart "Kanten" Johansson på 4: de 
plats. 

G. Bjöt;k. 

Fackeltåg. 
Den gamla traditionen med ett fackel 

tåg genom Gustavsbergs samhälle. på 
nyårsaftonen kommer innevarande år att 
återupplivas. Programmet är dock ännu 
inte fastställt. 

S. D, U. K. 
hade onsdagen den 24 nav. samkväm i'I 
Gustavsbergs Värdshus. Det var ett an 
tal livaktiga ungdomar som samlats till 
mötesförhandlingar, sång, uppläsning, fö 
redrag och kaffedrickning. 
På dagordningen var många intressan 

ta frågor, bl. a. ungdomens fritidspro 
blem. 

Sv. Grov-, & Fabriksarb. förb: s studie 
sekreterare L. W allstrand talade över äm 
net Facklig verksamhet. Däri framkom en 
hel del viktiga synpunkter, som de unga 
med glädje tog del av och lovade att byg 
ga vidare på. Medlemmarna bidrog själ 
va med uppläsning och sång. 

Gv An. 

Schackmatch. 
Den 7 nav. utkämpades på Gustavs 

bergs Värdshus en schackmatch mellan 
11 spelare från norr och 11 från söder. 

God jul och Varje gustavsbergare God jul - ~ 

Gott nytt 0 tillönskas Gott nytt 0 

ar ar 
GOD JUL 

tillönskas alla gustavsbergare och 
tillönskas 

av GOTT NYTT ÅR medlemmar o. vänner. 

Sv. Grov- & Fabriksarb.-förb: s 
Avd. 205. Sv. Lantarb. förb:s Avd. 182. Mörtnäs Soc.-Dem. Förening. 
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En bild från Vävstugan i Åkerlyckan, som startat med ett 30-tal 
elever kring tre vävstolar, i knyppeldyna o. mattrasornas mång 

fald. Varje deltagare skall väva sig en sängmatta. 

Stilblomster. 
I ett referat med anledning av Frisk 

sportarförbundets aktion mot tcbaksbruket 
skrev Svenska Morgonbladet: 

Visserligen är det nu främst avsikten att 
sätta tobaken i brännpunkten, men sprit 
missbruket som ju har så nära samband 
kommer också med i kampanjen. 

* 

Samtliga var medlemmar av Gustavsbergs 
l:ivaktiga schackklubb. 

Norr segrade i 6 matcher och söder i 
3 samt 2 slutade med remi. Således seg 
rade norr med 7 poäng mot 4. Det var 
imponerande att se dessa 22 mannar an 
stränga sina hjärnor i syfte att i all vän 
skap besegra sina motståndare. Det som 
dock imponerade mest på den fåtaliga 
publiken var den mycket goda organisa 
tionen av det hela. Det bådar gott för 
schackklubbens framtida verksamhet. 

samband härmed kan meddelas, att 

FRISERSALON6EN 
GUSTAVSBERG 

GRINDSTUGATAN 5 
(invid kyrkan) 

Med tack för det gångna året 
tillönskas 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR. 

Gunnar Brinck. 

nordiska schackmästaren Lundin gör ett 
besök i Gustavsberg den 12' dec., dels 
för att ge instruktioner, dels för att ut 
kämpa en simulantmatch mot schackklub 
bens medlemmar. 

Gv An. 

K vinnoklubben 

kommer även i år att på traditionsenligt 
sätt hålla sin julmässa j gymnastiksalen. 
Det sker den 18 dec. Programmet upptar 
bl. a. försäljning av en del handarbeten 
såsom srnåbarnskläder, förkläden 111. 111. 

Behållningen går till kvinnosemester 
och annat socialt arbete. 

Söndagen den 19 blir det barnens tur 
att roa sig genom lekar och dans kring 
granen. 

Astrid Nilsson. 

HembygdsgiUets lekstuga 

den 10 november blev som vanligt en 
trevlig kväll med musik, allsång och le 
kar. Sångspelet "En ung mans väg till 
ena pigo" framfördes med känsla och 
sångarglädje av 4 ungdomar från KUR i 
Stockholm. Där fick vi en nyttig påmin 
nelse om den rika skatt vi äger i våra 
folkvisor. 

Någon långvarig köldknäpp torde man 
dock icke behöva räkna med, ty väder 
lekstjänsten har förutskickat sydligare 
luftströmmar och stigande temperatur. 

Aftontidningen. 

Insändaren har tydligen fått frågans 
kärnpunkt om bakfoten. 

Nya Wermlands-Tidningen. 

Då svar. även stod åtalad i Stockholm 
begärdes uppskov till 8 mars, då svar. 
personligen skall insvänga in på Central- 
hotellets gård. · 

östgöta-Tidningen. 

Stockholmstrakten har fått på tok för 
mycket regn, säger konsulent J. V. Hag 
man. Bönderna har svårt att komma ut 
på fälten - de är futlkomligt uppblötta 
och i sädesskylarria gror det. 

Svenska Morgonbladet. 
* 

En fabrik startades strax innan under 
sökningen av två unga män i tjugofem 
årsåldern. 

Medelby. 
* 

En närmare analys av Medelbys 20 full 
mäktige visar, att 18 av dem är män och 
endast två kvinnor. 

Medelby. 
jag vet hur sånt ser ut. 

Det var kristendomslektion i skolans 
andra klass. Ämnet var: Jakob bedrager 
sin fader. Fröken berättade, hur Jakob, 
genom att svepa killingskinn om händer 

· och hals, ger sig ut för att vara den ludne 
Esau. 

Medlemmar och vänner God jul Medlemmar och vänner - 
tillönskas 

Gott tillönskas 
nytt 0 ar 

God jul och God jul och tillönskas 

Gott nytt 0 • medlemmar och vänner. Gott nytt 0 ar ar 
.. Gustavsbergs Skytteförening. Gustavsbergs Nojesklubb, Gustavsbergs Schackklubb . 
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SOCIAI..J!ÅHDBN I GUSTAVSBERG 
FÖH HUNDRA ÅH SEDAN. 

VAD PROTOKOLLEN BERATTA. 

Den 11 februari 1827 hade 
Värmdö. sockenstämma att be 
handla en mycket delikat social 
vårdsfråga, En pojke, Jan Petter, 
som haft tjänst hos ryttmästaren 
J. J. von Schewen i Siggestad, ha 
de föregående höst på grund av 
frossa och vattusot blivit urstånd 
satt att såsom förut utföra något 
arbete för sin husbondes räkning. 
Denne hade då sänt pojken till 

Olle viftar ivrigt med handen och sva 
rar: 
- Fröken jag. vet hur sånt ser ut. Det 

har pappa på bena. 
En ny blomsterlök. 

Från en geografilektion i klass 4. 
Fröken: 
- Nämn några blomsterlökar, som od 

las i Holland. 
En nicka svarar: 
- Tulpaner, hyacinter och nazister. 

Det trodde jag var näsduken. 
Magnus' svarta baskermössa har för 

svunnit. Den är fortfarande borta, när 
skolan är slut för dagen. Fröken och alla 
l:iarnen hjälpa till att leta, men allt är för 
gäves. Magnus börjar gråta och behöver 
sin näsduk för att torka bort tårarna. Han 
sticker handen i byxfickan och drar fram 
- baskern. 
- Nä men fröken, utbrister han häpen, 

det trodde jag var näsduken som var 
smutsig. 

En barbar. 
Klassen läser, att kineserna kalla euro 

peerna för "rödhåriga barbarer". 
Fröken: 
- Vet någon, vad som menas med en 

barbar? 
Svar: 
- Det är en som klipper. 

kyrkoherden D. A. Zielfeldt, med 
förklarande, att det tillhörde pas 
torsämbetet att draga försorg om 
honom. Efter ett par månaders 
kringförande i församlingen avled 
pojken i fattigstugan den 9 jan. 
1827, "samma dag som han på kyr 
koherdens anhållan samt genom 
länsman Södergrens försorg skulle 
till länslasarettet transporteras". 

Vid sockenstämman upplästes 
alla handlingar, som berörde sa 
ken. Förklaring skulle med anled 
ning av det skedda inlämnas till 
landshövdingeämbetet, "I denna 
förklaring borde inflyta", heter det 
i sockenstämmoprotokollet, "att 
det här liksom på alla andra stäl 
len, är varje husbondes ovillkorli 
ga plikt att om sina sjuka tjänste 
hjon draga omvårdnad: att i 
Värmdö ingen egentlig sjukstuga 
finnes: att, med undantag av fyra 
fattighjon, vilka vid ordentliga 
sockenstämmor inväljas i den av 
stjerncronska familjen uppbyggda 
fattigstugan, de övrige behövande 
äldre personer samt fader- och mo 
derlöse fattige barn bo hos sine 
anhörige eller andre människovän 
ner i socknen och där underhållas 
genom kvartaliter utdelade pen 
ningeunderstöd ur fattigkassan; 
samt att den ifrågavarande sjuke 
tjänstgossen Jan Petter, således, 
icke under någon rubrique kunnat 
intagas i fattigstugan, varest ing 
en egentlig kosthållning, ingen 
sjukvård, icke en gång vedbrand 
är ät de fattige anslagen". 

Såväl nu som annars försvarade 
sig von Schewen med förvånade 
advokatyr, Detta kunna vi emel 
lertid här inte fördjupa oss i. Kan- 

ske återkommer vår tidning i an 
nat sammanhang till denne för 
nämlige representant för dem, vil 
ka genom omänsklig hårdhet un 
dergrävde den gamla aristokratis 
ka samhällsordningen. Alldenstund 
Gustavsberg vid denna tid hade 
fattigvården ordnad gemensamt 
med Värmdö, berör det anförda 
också vår bygd i trängre mening. 

I den gamla prästgården vid 
Värmdö kyrka hade, som synes, 
en enskild man inrättat ·en fattig 
stuga för kommunens räkning. 
Men den var så inrättad, att de 
gamla var för sig fingo reda sig så 
gott de kunde. Som räkenskaper 
na för Värmdö församlings fattig 
kassa visar, erhöll var och en av 
d.e inneboende tre riksdaler och 
sexton skilling banco för varje 
kvartal. Detta skulle räcka även 
till vedbrand. 

Den 16 september samma år 
(1827) behandlade sockenstäm-. 
man ett vårdfall, som hade direkt 
med Gustavsberg att göra. Det ger 
en god inblick i, hur de sociala frå 
gorna löstes vid denna tid. Dräng 
en Erik Eriksson Bergström i Gus 
tavsberg hade i februari månad 
detta år avlidit och efterlämnat 
änkan · Christina Persdotter Berg 
ström samt tre små barn. Hon tog 
ut flyttningsbetyg till Odensala, 
där hon hoppades att få en vistel 
seort hos sina anhöriga. Denna 
kommun ville emellertid inte ge 
henne hemortsrätt, då man fruk 
tade, att hon skulle komma att lig 
ga församlingen till last. Fö1 sedd 
med en av landshövdingeämbetet 
utfärdad resolution, vilken visade, 
att Värmdö var den underhåll 
ningsskyldige, infann hon sig i 
veckan före nämnda sockenstäm 
ma hos pastorsämbetet och bad om 
hjälp och rätt att vistas i socknen. 
Med anledning härav hade kyrko 
herden kallat till stämma efter 
gudstjänsten i kyrkan nämnda 
dag. Forts. i nästa nummer. 

»:; husmor 

vel aU ... GUST A YSBERGS 
MJOLKFORSALJNINGS 

FORENING 

alltid har hennes bästa fär ögonen. 
.. Det är ddrfdr hon alltid köper sin mjölk och sitt bröd där. 

Gusiavsbergs Mjölkförsäljnings 
förening vill härmed tacka Arade 
kunder för det gångna året och 
samtidigt önska 

r. go» Jul 
och 

tu gott nlfU år 
STYRELSEN. 
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Vi ha lämpliga presentartiklar för julen: 
Råttkälkar, Sparkstöttingar, Skidor och stavar. Bandyrör samt 
klubbor och bollar. Ryggmesar. Skid- och andra sportskor av 
fredskvalitet. Raggsockor, Skidmössor, Sportmössor, Sport 
tröjor. Skidbyxor, Skjortor, Pyjamas, Strumpor, Underkläder, 
Halsdukar, Slipsar, Handskar, Vantar, Hårvatten, Rakvatten, 
Rakhyvlar, Raktvål. 
Silkesgarnityr Silkesstrumpor, Parfymer och Hudcremer, 
i hushållens egen förening 

KONSlJM 
GUSTAVSBERG 

.KO P t i Il J U L 
en modern, elegant 

KOSTYM 
eller 

PALETÅ 
av gedigen kvalitet. 

Välj ut den hos 

ALBERTS 
HERRKLÄDER 

Folkungagatan 96. Hornsgatan 26. 

till gustavsbergare på andra platser är 

GUSTAVSBERGAREN 
för 1944. Till ett pris av 1: 50 erhålles en komplett 
årgång med ett trevligt omslag, avsett just för dem 
som önska sända tidningen som julhälsning. 

V urför tillverliar • 111 sintrat sanitetsporslin? 
När Gustavsberg beslöt sig för att gå in för en ny tillverkning av sanitetsporslin, hade vi att välja mellan två 
olika produkter. Antingen kunde vi slå oss på den vanliga porösa sorten, som är lätt att framställa men av mind 
re god kvalitet. Eller ock kunde vi börja tillverka ett nytt, sintrat och synnerligen starkt porslin som förut endast 
framställts av enstaka amerikanska fabriker. 

Vi valde det senare porslinet trots att det är mycket svårare att tillverka. Vi ansåg nämligen, att det sintrade 
porslinet hade framtiden för sig, och att det ur social och hygienisk synpunkt var att föredra. Det porösa porsli 
net spricker nämligen lätt och bildar därefter hälsovådliga bakteriehärdar. 

Det sintrade porslinet däremot har ett segt, och tätt gods som motstår slag och yttre åverkan. I dess hårda och 
glatta glasyr uppstår inga sprickor. 

FramstäUningen av sintrat sanitetsporslin fordrar en raffinerad keramisk tek 
nik, som vi bemästrat på Gustavsberg tack vare den vetenskapliga kontrol- 
len av våra elektriska tunnelugnar. 

liust11vsber11s sintrude sirnitetsporslin iir det hiistu 
den moderna feJrniJu:n Jurn ustadh.on1Jt111. 

Lösnummer ·25 öre. Umeå 1943 - Larsson & C:os Tryckeri 
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