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Andru IIJ'flllJlfJeJI
av Gustavsbergaren börjar med det
ta nummer. Det intresse, som från
olika håll kommit den till del under
det gångna året, uppmuntrar filt dess
fortsatta utgivning. ·
Från början beräknades det, att

tidningen skulle utkomma med sex
åttasidiga nummer under år 1943.
De sex numren utkomma regelbun
det, men sidantalet blev mer än dub
belt mot det från början beräknade.
För innevarande år beräknas sex 16-
sidiga nummer utkomma. Men om
detta skall bli möjligt, behöver tid
ningen välvilligt stöd genom värde
!ulla tex/bidrag, prenumeration och
annonser.
Tidningens plan och program äro

nu så kända, att de ej behöva när
mare preciseras. Sin åt alla håll full
komligt fria och självständiga karak
tär · bibehåller den i fortsättningen
och är övertygad om, att den inte får
bli någon enskild grupps organ.
Fastmer vill den uppmärksamma alla
grupper och meningsriktningar samt
dryfta vårt samhälles alla spörsmål
på ett sakligt, positivt och framstegs
främjande sätt. Redaktion en.

KOM, NORDAN~
Kom, sjungande brisar, kom, . norrskenets

flamma,
tag dammdoket bort i befriande storm.
Och allt, vad som hindrar min själ, riv och

ramma
och giv åt min tanke en friskare form.

På vägen min fela blev stum utav dam
met,

som lägrat sig tungt öve~ slappnande
sträng.

Sin sotdöd hon fann under sorlet och
glammet

från kväljande visornas vilsna refräng.

Jag sover i mantel av krämarekläde;
ett bragdlivets bärtäcke, sövande, tungt.
Mitt hjärta har blivit likt åkern i träde,
SJOm fruktlös där vilar och har det så

lugnt.

Kom, Nordan, du är mig som broder och
tvilling;

jag vaknar igen vid din stormmelodi
och lämnar då drömmen om daler och

skilling
och blir i ditt famntag en stormfrände fri.

Kom, Nordan, jag älskar, när stormvinden
låter,

ty misströstans mardröm då viker igen,
och livet min feta då giver mig äter
att dtktverkets stämma kan ljuda i den.

Kom, sjungande brisar, kom, nordstor
mens bälgar,

blås eld uti diktmilans fafnade glöd! -
Jag redan hör tramp som av hundrade

ätgar
och hör, hur det sjuder som jäsande mjöd.

J. A. L ö f d a I.

Från Ekedalsvägen, Julgranen och daghemmet i förgrunden. Det tama rådjuret vid Skogshem.
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Gustavsberg

Redaktionskomrnltter
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J. Mov,inger, Tvärvägen 18, tel. 264

Expedition:
H. Lindholm, Grindstug. 11, tel. 308

Postgirokonto 27 5·1 73
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G. Dahrlberg, Höjdhagsv. 19, tel. 359
Prenumerationspris:

Helår I : 50. Lösnummer 30 öre.
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Tidsfördriv.
Hur kommer det sig, att en män

niska har "håltimmar", som hon
inte kan fylla med ett levande och
livande innehåll utan måste jaga
efter "något att fördriva tiden
med"?
"Man måste ha litet avspänning

och förströelse", hör jag någon sä
ga. "Man kan ju inte alltid ha nyt
tigt arbete för sig", heter det vi
dare.
Naturligtvis är det inte möjligt

för någon att stå i fabrikens jäkt,
arbeta på jordbruket eller syssla
med studier i hem och skola t. ex.
sexton av dygnets timmar för att
sedan använda de återstående
åtta till nödig vila och sömn.
"Ja, se där, måste man då inte

ha något tidsfördriv under de ledi
ga timmarna", frågar man ener
giskt.
Resonemanget är ganska vanligt

men svårt att förstå, om man när
mare börjar undersöka, vad det in
nebär.
Tidsfördriv ! ?
Är det inte bokstavligt så, att

den som söker tidsfördriv har för
avsikt att fördriva en viss tids
mängd, i vilken han egentligen in
te ser något av värde? Man kom
mer tio minuter för tidigt till bus
sen och fördriver tiden med att -
mången gång ganska intresselöst

- betrakta omgivningen och vad
där möjligen försiggår. Eller man
sitter en timme eller två i läkarens
väntrum, tar en tidning och ser en
smula förstrött och likgiltigt på
bilderna eller läser ett och annat
stycke, som inte tycks fordra nå
gon tankeansträngning. Huvudsa
ken är "att tiden går". Det som
intresserar är inte, vad som på
går, utan det som kommer. Den
tid man har över, tills det kommer,
som man väntar på, den vill man
fördriva och göra sig kvitt. Den
ger en ingenting och har intet vär
de för en.
Tänker man möjligen på samma

sätt, då man söker tidsfördriv?
Vad blir i så fall resultatet därav?
Det som kommer, när de timmar,
som man fördriver, ha runnit för
bi, det är ju ingenting annat än
kanske en natts sömn eller en
dags arbete. Men det är ju egent
ligen inte detta man längtar till,
då man söker tidsfördriv.
Nog måste det väl vara något

man väntar på, eftersom man har
behov av att driva på tiden, så att
den fort skall fly undan. Är det då
månne en lättsinnig och vidskep
lig förväntan att L y c kan
detta svåråtkomliga väsen - skall
komma till en med behagliga ljuv
ligheter och njutningsfyllda över
raskningar? Den tid man måste
genomleva och genomlida tills
L y c k a n kommer, söker man
med alla medel döda, driva undan.
I den tiden har man intet behag.
"Så där tokigt resonerar och

tänker då åtminstone inte jag",
hör jag från många håll. Natur
ligtvis är det ingen, som är med
veten om, att han tänker så där
lättsinnigt, ty då skulle hans egna
tankar tvinga honom till förnuftig
eftertanke. Men tänk ändå på, om
inte det anförda kan vara en för
enklad uppförstoring av mångens
- kanske din egen - jakt efter
tidsfördriv.

Det kan naturligtvis inte vara
så, att någon har en s å d a n
längtan till "ett liv efter detta",
att han så fort som möjligt vill
fördriva den närvarande tidens liv
för att nå fram till det tillkomman
de livet. Ty ju mer en människa
har fattat den rika innebörden i
det tillkommande livet, desto mer
skall hon förstå betydelsen av, att
det närvarande livet blir så inne
hållsfyllt som möjligt. Uppfatt
ningen av det närvarande och det
tillkommande livet prägla ömsesi-

digt varandra i den ena eller den
andra riktningen, d. v. s. till lätt
sinne eller ansvar.

Ofattbart är det också, hur en
krass materialist, som bara räknar
med det närvarande livets möjlig
heter, anser det förenligt med sin
livsåskådning att bruka sina ledi
ga timmar till innehållslöst tids
fördriv.
Endast cynikern, som oroligt

väntar på nästa tillfälle till njut
ning i en eller annan form, skulle
möjligen kunna tänkas få "lediga
timmar", som han måste förjaga
för att komma fram till njutning
ens ögonblick. Men man kan då
också fråga, varför denne inte sö
ker fylla även dessa timmar med
sin cynism. Inte kan han väl finna
något välbehagligt i tim
mar, som han söker fördriva, där
för att de inte ge honom något.
Lyckan, som mången väntar på,

kommer aldrig till en människa,
som bara går och v ä n t a r på
den. I stället infinner den sig -
utan att vara särskilt eftersänd
eller ha bett om lov - hos den som
förstår att fylla sin tid med ett
rikt och berikande innehåll.
En stund i sällskap med en bok

är väl använd, om den hjälper en
att se nya syner, berika tanke och
känsla, samtidigt som den skänker
nödig avspänning från annat arbe
te. Men vad gagn är det med allt
detta litterära dravel, som inte är
annat än enfaldiga ordsamman
ställningar och som inte ger mer
än att man nu och då får en halv
timme att gå - en halvtimme som
för en närmare livets sista halv
timme.

Samtalet och diskussionen, som
hjälper den egna tanken i gång
och som tvingar till prövning av
de egna ideerna, har alltid värde
för vänner av vetande och vett.
Mendet tomma korsvägspratet och
den innehållslösa kafferepskonver
sationen gör ofta både en själv och
andra utfattiga. Tid kan - liksom
pengar - förslösas till intet gagn.

Den som erfarit, vad ett regel
bundet deltagande i söndagens
gudstjänstliv kan skänka, vet vil
ken källa till vederkvickelse detta
kan vara och behöver inte söka
något att fördriva helgdagstim
marna med.

Skogspromenaden och cykeltu
ren - om man gör den ensam eller
i sällskap - kan ge många nya
och rika intryck. Men hur själen
skulle kunna danas, tanken och
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J!i se framåt.
Ibland kan det vara hälsosamt att mitt i levnads

loppet stanna till ett slag vid passerandet av en mil
stolpe och se tillbaka på den tillryggalagda vägsträe
kan. Uppnådda mål och vunna resultat behöva skär
skådas och debet och kredit jämföras. Så är det för
den enskilde men också för sammanslutningar och
korporationer.

Då .vi gustavsbergare vid årsskiftet sågo oss om,
betraktade det utförda "verket" och jämförde nuet
med en beryktad gången epok, så var det väl närmast
fråga om de förändringar, som här inträffat sedan
vår bygd blev en kooperativ samfällighet och därmed
ett försöksfält av enastående art och omfattning. Se
dan kooperativa ideer under 6½ år kunnat helt och
fullt tillämpas i ett redan tidigare enhetligt och en
kelriktat samhälle borde ju påtagliga förändringar
kunna-iakttagas av var och en med 'normal synskär
pa utrustad.

Och ändå måste vi gnugga oss i ögonen inför tid
skriften Forms artikel "Gustavsberg ordnar sin bo
stadsfråga". "Ha vi verkligen uträttat allt detta?"
utropade vi i likhet med Karl XIII, imponerade och
övertygande, särskilt av bildmaterialet. Visserligen
har en skicklig fotograf hållit i kameran, men den
ljuger ju inte. Vem kan förneka att såväl exteriörer
som interiörer från Höjdhagsområdet äro raffinerat
stiliga.

Att den behövliga saneringen i samhället med vat
ten och avlopp kunnat lösas i så stor utsträckning,
var också en överraskning. ·

Samarbetet mellan kommunen och fabriken ha satt

musklerna tränas bland de tusen, som betraktar de
tio på idrottsplanen, det går åtminstone på sidan om
allt vanligt tänkande och förnuft.

Nog är det möjligt att åtminstone söka fylla
varje dag och timme med ett rikt och berikande in
nehåll. Visserligen lyckas man inte alltid, även om
man försöker. Ofta hör dock själva sökandet till li
vets rikedomar. Upptäckaren och stigsökaren i livets
labyrinter, forskaren på kunskapens oändligt vida
fält, tränaren, som på arbetets eller konstens områ
den söker vinna ökade färdigheter, finner så mycket
och ser än mera vinka honom till sig, att han aldrig
ett ögonblick behöver fråga efter tidsfördriv. Han
befinner sig på ett livsplan, där en sådan fråga och
ett sådant behov inte existerar.

0 s c a r L ö v g r e n.

frukter av god kvalitet, därom vittnar tillkomsten av
daghemmet och tandvårdskliniken, ja, i viss mån
även reparationen av kyrkan.

Med förenade krafter ha konsumtionsföreningen
och fabriken åstadkommit en förstklassig restaurang,
så att vi numera slippa råka i förlägenhet, då främ
lingar fråga efter närmaste näringsställe.

Kommunalt är balansräkningen inte lika lysande.
Nya anslagstavlor ha dock uppsatts, en populär barn
bespisning införts och 15 kaminer i skollokalerna er
satts med 3 värmepannor.

Men nu se vi framåt, och planer finnas redan på
borden och i arkitekternas hyllfack.

Vi vänta mycket av den närmaste 5-årsperioden.
Låt oss önska:
Först och främst hoppas vi få en stadsplan fast

ställd för Gustavsberg som en förutsättning för en
sund samhällsutveckling.

En mångfalld kommunala initiativ ha säkert ta
gits: Ett rymligt tilltaget kommunalhus med inte en
dast utrymmen för expeditioner och bostäder för
tjänstemän utan även lokaler för uthyrning till hant
verkare och andra näringsutövare.

Inom affärslivet hoppas vi på en kraftig utveck
ling. Konsums huvudaffär är säkerligen ombyggd el
ler ny uppsatt på lämpligare plats. Pappershandel,
modeaffär, reparationsverkstad och elektrisk affär
med radioservice sakna vi inte längre. Kort sagt, alla
de anordningar till samhällsinvånarnas' trivsel och
bekvämlighet, som finnas i "öppna" samhällen ha här
om 5 år skapats genom kooperativ företagsamhet.
Industrins utveckling har fortgått i ännu hastiga

re tempo. Av de gamla fabrikskomplexen återstå en
dast kontorsbyggnaderna. ökningen av samhällets in
vånareantal till 3.500 ger besked om kraftig utveck
ling av huvudnäringen, ty ingen ny industrigren har
startats här.
På skoltomten bör det nya gymnastikhuset stå fär

digt och förmodligen arbetas det med ett helt skolhus
inrymmande minst 8 lärosalar. Behovet av parallell
klasser har gjort sig påmint.
Frågan om hem för gamla eller utbyggt ålderdoms

hem har fått en oväntad lösning efter helt nya linjer.
En radikal lösning av våra trafikfrågor bör åtmin

stone vara på väg. Genomgångstrafiken sveper då
förbi Rutens lada, och vår huvudinfart går genom
Bleksäng in på träsket, som då är torg och central
plan för bussarna. En försvarlig väntsal och tidsen
liga sanitetslokaler saknas inte heller.
För samhällets allmänna skönlietsvård har an

ställts av fabriken-fastighetsägaren och kommunen
gemensamt en trädgårdskunnig samhällsvårdare med
uppsikt över renhållning och planteringar.
Egnahemsfrågan är förd i hamn och Mörkdalsom

rådet utbyggt både enligt alternativ I och II.
Gamla kyrkogården bör om 5 år ha fått en pietets

full planering och den blivande hembygdsgården,
"Bleket", flyttats åtminstone "ur vägen". .
Först och sist i våra drömmar om framtiden få vi

inte glömma oss själva, Då vi ställa krav, låt oss
också bidraga till deras förverkligande. Våra egna
bidrag kunna vara nog så värdefulla i ett samhälle
av Gustavsbergs skapnad. Organisationer och verk
samhetsformer, där våra insatser behövas, ha redan
nått jubileumsåldern, men "striden går vidare".

V i 1 h. G e z e l i u s.
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Pressklipp
om Gustavsberg~

I sin skrift "Gustafsberg, ett in
dustri- och jordbruksföretag"
(1907) presenterade A. S. W. Odel
berg vårt samhälle och lade därvid
särskild vikt vid att med rikhaltigt
bildmaterial åskådliggöra, hur fa
briksledningen löst bostadsfrågan.
Denna nu snart fyrtioåriga skrift
måste typografiskt te sig mycket
tarvlig vid sidan av vad nutida
tryckerikonst kan frambringa.
I tidskriften "Form", 10 : de häf

tet för 1943 (också utg. i sär
tryck), har under rubriken "Gus
tavsberg ordnar sin bostadsfråga"
framlagts en redogörelse, vilken
ifråga om uppläggning och syfte
påminner om Odelbergs nyssnämn
da framställning. Men det typo
grafiska utförandet är oerhört
mycket förnämligare. Särskilt i
vissa fall äro bilderna så vackra,
att man vore färdig påstå, att bil
den överträffar verkligheten.

I texten, som är sammanställd
av Gösta E. Sundström och Olof
'I'hunström, ger man erkännande
också åt den gamla regimens strä
van att ordna bostadsfrågan. Vi
citera:
Många friska och framsynta initiativ

har tagits på Gustavsberg under brukets
långa historia. Gamle patrons grepp om
bostadsproblernens lösning visar att han
åtminstone i ett par fall var långt före sin
tid. Under sina första år på bruket lät
han nämligen uppföra en serie trevligt
planerade trähus, vardera innehållande två
lägenheter om l rum och kök, Till varje
hus hörde en frikostigt tilltagen trädgård,
som husets hyresgäster fick odla med
hjälp av brukets trädgårdsmästare och
senare av Hushållningssällskapets rådgi
vare.
Fyrtio år därefter - mellan 1911 och

1919 - uppförde Odelberg på "Tallåsen"
ett femtiotal enfamiljshus, innehållande 3
rum, hall och kök, i främsta hand avsed
da för barnrika familjer.

Efter 19-19 blev det stopp för allt bo
stadsbyggande i samhället. De goda kon
junkturerna tog slut, och Gustavsberg,
liksom de övriga svenska porslinsfabri
kerna, fick kämpa med stora svårigheter
i den skarpa konkurrensen med utländska
företag om den svenska marknaden. I
19 år låg byggnadsverksamheten nere,
och under denna långa nedgångsperiod
var underhållet av det gamla bostadsbe-

ståndet synnerligen bristfälligt, Det var
inte förrän K. F. övertog Gustavsberg
som det ännu en gång blev fart på bygg
nadsverksamheten.

Några egna hem har ännu inte uppförts
på Gustavsberg, men ett .projekt för rad
·husbebyggelse av egnahemskaraktär är
godkänt av vederbörande myndigheter
och arbetet har igångsatts. Därmed' börjar
en ny epok i sambäliets byggnad:shistoria,
en avvikelse från vad som på Gustavs
berg gammalt och brukligt varit.

Stockholms-Tidningen har i sin
ledare för den 3 januari ägnat
Gustavsberg och "Forms" gus
tavsbergsnummer en smickrande
uppmärksamhet.
Där (i Gustavsberg) har man verkligen

. ett mönsterexempel på hur en· stor konst
industriell fabrik söker förbättra sin so
ciala miljö för att därigenom småningom
förbättra sitt människomaterial. Det är
ett ganska märkligt kapitel i svensk indu
stri- och samhällshistoria, som i dessa år
skrivs därute på Värmdön.

När man haft tillfälle att se de praktis
ka resultaten av saneringsverksamheten i
Gustavsberg, frapperas man av den so
ciala omsorg, som genomsyrar denna om
vandling och nydaning. Fabrikschefen, in
genjör Hjalmar Olsen, riktar målmedvetet
in sig på att göra om - inte bara miljön
utan också människorna. Han har haft
bistra erfarenheter av det rastlösa noma
diserande, som börjat prägla industriarbe
tarungdomen, inte minst under krisåren,
dlå pojkar o,ch flickor dra: från fabrik tilil
fabrik utan att slå rot eller ta ansvar,
och han är fast övertygad om att en höjd
bostadsstandardi och förbättrade levnads
vanor -i' sinom tidi skola leda till en tiryg~
gare och mera ansvarskännande förank
ring i en bestämd industriell miljö och
jämväl till en bättre arbetsinsats i fabri
ken.

Tydligen med anledning av den
na artikel och sistnämnda uttalan
de har Morgon-Tidningen för den
5 jan. intervjuat bl. a. direktör ·G.
Styrman i Sveriges verkstadsför
ening och · ordf. i Metallarbetare
förbundet, Oscar Westerlund. Un
der rubriken "Verkstadsungdom
'nomadiserar' ?" heter det här:
- Det kan inte anses lyckligt med en

så stark f!yttningsfrekvens, säger direktör
Styrman. Visserligen kan ungdomen få
tillfälle att lära sig mer, men många hinna
knappast lära sig arbetet på en plats,
förrän de flytta till nästa. För företagen
verkar den starka omflyttningen produk
tionshämmande: själva flyttningen tar en
viss tid, och det dröjer alltid något innan

HUR VAR DET FORR?
In- och utflyttningarna i Gus

tavsberg beröras i en annan arti
kel. Det är då ock lämpligt att med
siffror belysa detta problem. Här
gives nu en tablå över in- och ut
flyttningarna strax före förra
världskriget och ända till nu.

Ar lnfl. Utfl.
1910.... 214 183
1911.... 162 170
1912.... 246 174
1913.... 171 191
1914.... 119 172
1915. .. . 172 208
1916. .. . 164 215
1917.... 106 307
1918.... 206 350
1919. .. . 187 206
1920.... 260 146
1921. .. . 143 110
1922.... 158 120
1923. .. . 173 152
1924. .. . 129 149
1925.... 141 244
1930.... 121 126
1935.... 155 100
1936. .. . 189 165
1937.... 192 173
1938. .. . 203 212
1939.... 345 289
1940. .. . 287 204
1941. .. . 191 260
1942.... 262 236
1943.... 329 322

Johan Movinger.

den nye arbetaren kommer upp i full
produktivitet,
---

Att flyttningstendensen skulle vara en
bart av ond'o vill Metallindustriarbetare
förbundets ordförande Oscar Westerlund
inte gå med på. Säkerligen bero Hytt
ningarna i stor utsträckning på dåliga ar
betsförhållanden och utbildningsmöjlighe
terna, och då är- det ju endast till fördel
om företagarna genom flykten få upp
ögonen för att dessa förhållanden måste
förbättras. Bostadsförhållandena !kunna
väl också spela en roll, särskilt på de plat
ser, där man har dåliga ungkarlsbaracker,
som bli veritabla gästgivargårdar. För
ungdomen är det också nyttigt med väx
lande praktik, även om det kanske kan
medföra vissa svårigheter för företagarna.

Beträffande "nomadiseringen" i
Gustavsberg hänvisas till tablån
här ovan.

-0--

DELTAG
i vinterns studiearbete i
Gustavsberg!
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MANSliöHEN TIO. ÅH.
Söndagen den 5 dec. firade Gus

tavsbergs manskör sitt 10-årsju
bileum med en konsert i kyrkan.
Programmet inleddes av Gustavsbergs

stråkorkester med Andante Religioso av
Fini Henriques, Det enkla men vackra
stycket stämde till andakt.

Efter ett kort hälsningsanförande av !kö
rens ordförande, Bertil Andersson, sjöng
kören Vårt Land av J. A. Josephson, Naar
fjordene blaaner av A. Paulsen och Suo
mis sång av F. Pacius,

Operasångare B. Sönnerstedt, ackom
panjerad av kantor A. Hedström, sjöng
därefter Kung Helmer och Aslög av A.
Söderman och Wolframs sång till afton
stjärnan av R. Wagner. Hans utmärkta
föredrag och klangfulla stämma skola vi
länge minnas. Den lovar gott för fort
sättningen. ·

Sedan här nedan återgivna historik av
Axel Björkman föredragits, sjöng kören
Bön i stormen av R. J. Diirrner, En
sangers bön av F. A. Reissiger, med Sön
nerstedt som solist, och Kyrie Eleison av
J. A. Josephson.
Med levande bärighet spelade konsert

mästare .Ivan Ericson, ackompanjerad av
kantor A. Hedström, Air av J. S. Bach,
Adagio och Allegro ur sonat i D-dur av
G. F. Hände! och Acfiagio ur konsert i E
dur av J. .S. Bach.
Slutligen följde Lanctrxjending av E.

Grieg för solo, kör och orkester. Solisten
B. Sönnerstedt, manskören och stråkor
kestern presterade här en god samverkan,
som slutade j mäktiga och välklingande
ackord, en stor framgång för de medver
kande och sist men icke minst för diri
genten, kantor Gösta Borg.

Kyrkan var fylld av en intresserad och
välvillig publik, som med tacksamhet no-

terade musiklivets utveckling i vårt sam
hälle.
Det var den 2 okt. 1933 som Gus

tavsbergs manskör bildades. Vid
starten fick den 32 medlemmar.
Herr Oskar Ullberg valdes till di
rigent, och sångarna fördelades i
de olika stämmorna enligt vad föl
j ande paragraf ur det första pro
tokollet omtalar:
"Herrar Axel Unden, Valdemar

Sand, Gunnar Pettersson, John
Pettersson, Hilding Jonsson, Ver
ner Lindberg, Lennart Backman,
1 : sta tenorer; Malkolm Olsson,
Gustav Pettersson, Edvin Lown
des, Sven Pettersson;. Axel Björk
man, Erik Nyström,· Birger Pet~
tersson, 2: dra tenorer; Sigge Pet
tersson, Gunnar Möller, Sven Ull
berg, Sten Pettersson, Albin Olovs
son, Evert Forslund, 1: sta basar; .
samt Erik Sjökvist, John Svens
son, Gösta Karlsson, Erik Nord
ström, Erik Olsson, Herman Fall,
Axel Fall, Gustav Möller, Evert
Johansson, Eskil Pettersson och
Sven Jonasson, 2: dra basar". Så
ledes bestod kören vid starten av
sju 1: sta tenorer, sju 2: dra teno
rer, sex 1: sta basar och elva 2: dra
basar.

De flesta av dessa sångare voro
tränade körsångare från Klubbens
manskör och Manskören Sångar
bröderna samt från Kyrkokören
och S. D. U. K:s sångkör. Sam
manhållningen var god, och repe
titionerna besöktes mangrant. Den
första sång som sjöngs var Till
österland vill jag fara.
Redan på våren 1934 framträdde

kören med sin första konsert och
rönte därmed bifall och uppmunt
ran. Det första bokslutet upptog
en behållning av 93 kr. 27 öre.
Kören anslöt sig som studiecir..

kel till A. B. F: s lokalavdelning
och erhöll från denna ekonomiskt
stöd i sin verksamhet. Den kom nu
att heta A. B. F: s manskör, men
då flertalet sångare tyckte, att det
namnet var alltför anspråksfullt,
ändrades namnet före 5-årsjubileet
till Gustavsbergs manskör.
På hösten 1934 blev kantor Ru

dolf Nylow från Värmdö körens di
rigent. Genom sin drivande för
måga, alltid syftande till snabba
resultat, ledde han kören på ett
förtjänstfullt sätt.
Han förmedlade också körens an

slutning till Stockholms sångarför
bund. Därigenom fick kören tillfäl
len att göra sig hörd i större sam
manh., vilket inspirerade sångar
na och skapade sångarglädje i än
större mått. På Sångens dag, som
av Stockholms sångarförbund firas
på Skansen, har kören oftast varit
talrikt representerad. I och med
detta samarbete med andra mans
körer har repertoaren ökats gan
ska väsentligt.
Kören har även berikat sitt pro

gram med religiösa sånger och
medverkat på kyrkokonserter och
julottor i Gustavsbergs såväl som
i grannförsamlingarnas kyrkor.

Vid föreläsningar i Gustavs
berg och på andra orter har kören
medverkat förtjänstfullt. Vid Val
borgsmässo- och Majfester har den
aldrig saknats i programmet.
Kören har anordnat sällskaps

resor med ångbåt i vår vackra
skärgård. Utö och Sandhamn ha
besökts. Dessa resor ha i regel va
rit mycket trevliga. När båten lade

Manskörlen under kantor Nylows tid. Manskören övar under kantor Borgs ledning.



6 GUSTAVSBERGAREN FEBRUARI 1'9--!--!

Missions-
IörsRJUlinfJens

jubileumsår.
Det gångna året har för Gus

tavsbergs missionsförsamling va
rit ett jubileumsår. Med god till
slutning firades 70-årshögtiden
den 30 maj. Detta och åtskilligt
annat från församlingens verk
samhet under det flydda året åter
speglades i årsmötet den 16 jan.
Till jubileet utgavs i 360 ex. en

minnesskrift. Den mottogs med
stort intresse och fick god avsätt
ning. Blott några nödvändiga ar
kivexemplar finnas kvar. Under
året har församlingen börjat sam
la medel till en byggnadskassa.
Avsikten är att i samhällets när
het kunna bygga ett sommarhem
för ungdom eller få medel till re
paration av missionshuset eller
för uppförande av en ny guds
tjänstlokal. Kassan har tillförts
500 kr. i testamentsmedel. Dess
utom har 600 kronor insamlats,
varför · den vid årsskiftet omslöt
1.100 kr. Planmässiga insamlingar
för denna kassa komma att företa
gas också under innevarande år.

Som årsberättelsen visar har
församlingen bedrivit en mångut
grenad verksamhet. Varje vecka
hålles i regel tre offentliga guds
tjänster. Söndagsskolan har arbe
tat flitigt. Två söndagsskolfester
ha hållits - en sommar- och en
julfest. Barnantalet är 37. För den
yngre ungdomen, 12-18 år, finns
en juniorförening. För mogen ung-

Interiör från
Missionshuset vid
jubileumshögti-
den.

dom en ungdomsförening. Den se
nare hade sitt årsmöte den 15 jan.
Juniorföreningen och ungdomsför
eningen, vilkas ledare och ordf. är
Sven Löfdal, underhåller var sin
skolgosse i Kongo. Dessa för
eningars kassor ha omslutit
respektive 142 : 82 och 654: 21.
En bibelskola pågår för närva

rande.
Församlingens syförening har

varit i verksamhet. En försäljning,
som gav gott resultat, hölls i sept,
Församlingens kassa har under
året rört sig med kr. 9.219: 06.

Musikförening, sångkör, musik
kapell och solosångare ha på olika
sätt och vid skilda tillfällen tjänat.
Vår och höst ha sånggudstjänster
hållits.
Inte mindre än fem av försam

lingens medlemmar ha under året
fått hembud. En ny medlem har
tillkommit. Medlemsantalet är 77.

Vid årsmötet återvaldes de av
gående ledamöterna i styrelsen.
För det nya året har denna följan
de sammansättning: E. Wahlin,
ordf.; Sam. Svenson, v. ordf.; S.
Fingal, sekr.; Signe Bäckström, v.
sekr.; K. Gustavsson, kassör; V.
Gezelius, v. kassör; S. Löfdal.
Inom församlingen är endräk

tens ande rådande. Vackra prov på
arbets- och offervilja ha kommit
till synes.
Församlingen är fullt medveten

om de svårigheter, som kristen
verksamhet har att möta i närva
rande tid. Religiöst intresse finns
nog hos många, men det hålles of
ta fördolt, därför att man känner
sig osäker på sin egen ställning
och har svårt att finna sig tillrät
ta, sedan det visat sig, att den ab
soluta negativismen i längden inte
är hållbar.

0. Lövgren.

ut och en sådan resa begynte,
sjöng kören: "Sätt maskinen.
igång, herr kapten". Sedan följde
sång på sång. När båten på kväl
len sakta gled in i Farstaviken, to
nade i det vackraste pianissimo :
"Lugn vilar sjön".

Vid· ett par tillfällen har kören
gästat Lillsveds folkhögskola, där
den blivit synnerligen gästfritt
mottagen.
Efter ett femårigt energiskt ar

bete med kören slutade kantor Ny
low som dess dirigent. Herr Axel
Unden, som under hela tiden varit

körens andra dirigent och stäm
repetitör och därigenom nedlagt
ett förtjänstfullt arbete, övertog
ledningen, medan underhandlingar
fördes med kantor A. Hedström i
Boo församling. · Han var mycket
upptagen, men lovade att hjälpa
oss i fortsättningen, tills vi fingo
egen kantor i församlingen. I ur

· och skur kom han cyklande till oss,
betydligt punktligare än många
sångare voro, Under kantor Ny
lows tid fingo vi lära oss att sjunga
ut, och programmet upptog då
många sånger i den pampiga sti-

len såsom Sangerhilsen och Land
kjending av Grieg, Hör oss Svea
av Wennerberg, Norrland och Sve
riges flagga av Alfven.
Kantor Hedström började sin

verksamhet med att lära oss
sjunga piano och pianissimo. Vid
repetitionerna gav han en musik
teoretisk orientering och arbetade
med tonträffningsövningar. Han
favoriserade folkvisorna och för
sökte lära oss på ett utmärkt sätt
sjunga de mjuka och vemodiga
men vackra mollklangerna, men
även de sprudl. spelmansvisorna.
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TEMPLET
SIRI V S~
Templet 137 Sirius av N. T. 0.

bildades i Gustavsbergs lilla skol
sal den 27 maj 1888 av C. G. F.
Charley från Stockholm med 15
chartermedlemmar. Av dessa finns
ingen kvar inom templet, sedan
F. A. Blomberg avled 1923.
Av protokoll från den första ti

den framgår, att en livlig verk
samhet bedrevs. Möten, fester och
lustresor anordnades. Medlemsin
tagning förekom vid nästan varje
möte.

Under första tiden avhöll temp
let sina möten i Baptistförsamling
ens lokal på Värdshuset. År 1889
erhöll templet dispositionsrätt till
den lokal på Värdshuset som inne
hafts av Gustavsbergs klubb, vil
ken då inflyttade i sin nya lokal.
Templet invigde sin nya lokal an
nandag jul 1889.
En bidragande orsak till den

kraftiga medlemsökningen i bör
jan av templets verksamhet var
nog tillkomsten av Templarordens
livförsäkringsfond. Denna fond
hade goda försäkringsvillkor med
små veckopremier. Detta gick
dock icke i längden att upprätt
hålla. En omläggning måste ske
efter fullt moderna principer, vil
ket blev ganska kännbart för med
lemmarna. Nu arbetar N. T. O:s
livförsäkringsförening som övriga
liknande bolag men har lägre pre
mier.
Trots de stora framgångar

templet haft under sitt första år,
har enighet dock ej varit rådande
bland dess medlemmar. Den 9 jan.
1889 ginge 33 medlemmar ut ur

Templet Sirius omkring 1907.

templet Sirius och bildade templet
202 Oscar. Till möteslokal hyrde
den Friförsamlingens lokal Hyd-

Elis Sander.

dan. Templet Oscar upplöstes i juli
1900 och ett 10-tal kvarvarande

medlemmar ingingo i templet Si
rius.

Bildandet av ett nytt tempel
verkade icke hindrande på templet
Sirius' arbete, utan verksamheten
och medlemsantalet ökade stän
digt. År 1889 bildades en musik
kår som var till stor nytta och
glädje vid templets fester och ut
flykter. Ledare för musikkåren
voro Manfred örtengren, Anton
Kock och Rudolf Karlsson. Även
för sången var det väl sörjt genom
en sångförening. Då templet år
1916 inte längre fick disponera lo
kalen i Värdshuset och medlems
antalet nu minskade starkt, måste
musikkåren ta in utomstående
krafter. Templet ansåg sig nödsa
kat att sälja instrumenten, och
musikkåren blev 1919 fristående.

Det var ett hårt slag, som drab-

Några kyrkliga sånger såsom
Requiem av Josefsson och En
sangers bön av Reissiger minnas vi
med tacksamhet. Genom att träget
renetera sångerna lärde oss kantor
Hedström samsjungning, utan att
någon tröttnade. När luften tog
slut för oss, hade han alltid en li
ten trevlig historia i beredskap,
medan vi pustade ut.
När vi sedermera fingo egen

kantor här i församlingen drog
kantor Hedström sig tillbaka, och
kantor Gösta Borg blev körens di
rigent. Han står nu mitt uppe i ar
betet, och sångarna äro glada åt
hans ledarskap.

När vi se tillbaka på de gångna
åren, göra vi det med tacksamhet
för vad de givit oss av gott kam
ratskap och sångarglädje. Vi vilja
tacka våra dirigenter för deras
tålmodiga och insiktsfulla ledning.
När vi i detta ögonblick se mot

framtiden, är det inte utan att sik
ten skymmes av den stora ofreden
i världen. Men en dag skall randas,
då svensk manskörssång ånyo skall
bidraga till att föra de nordiska
folken samman såsom förr i fred
liga tider. Ett nordiskt sångarut
byte kan bli ett led i folkens när
mande till varandra. Må vi i vår
kör göra vad på oss ankommer

inom Stockholms sångarförbund
för att medverka till detta. Syrn
bolisk ljuder också sången:

"Flamma stolt mot dunkla skyar
lik en glimt av sommarns sol
över Sveriges skogar, berg och

byar,
över vattnen av viol,
du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk :
'Solen lyser! Solen lyser!
Ingen vredes åska slog vårt tappra

folk'!"
Axel Björkman,
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FHAN MIN DAGLIGA GAHNING.
P A S T O R M O V I N G E R B E R A T TA R.

Det . torde väl tillhöra en för
gången tid - åtminstone vad Gus
tavsberg beträffar - då det var
en tämligen allmänt utbredd före
ställning, · att prästen inte hade
mycket mer att göra än vad han
fullgjorde under söndagen. En så
dan syn är totalt felaktig. Men
samtidigt är den förklarlig nog, ty
prästen har hundrade olika ting
att ta del av och i, att ombesörja,
att handlägga och att expediera,
vilka aldrig synas, vilka inte pro
tokollföras och vilka inte kunna el
ler ens böra statistiskt beräknas.
Och väl är det ! Prästen har med
människor att göra, vilka mycket,
mycket ofta av olika anledningar
äro · sorgsna eller råkat i någon
svårighet. I en sådan situation sit
ter inte den präst, som älskar sin
församling, med klockan i hand
och hoppas, att snart få vara en
sam igen. Ånej, en rätt präst tän
ker så: "Jag måste tänka på och
ordna så, att jag har gott om tid,
så att vi i lugn och ro kunna få ta
la med varandra". Och så avbestäl
ler han det och det och ringer åter
bud dit och dit. Vad som sedan
säges mellan prästen och den be
sökande varken får eller skall torg
föras. Sådana äro till yttermera

Pastor J. Moivinger.

visso kyrkans lagar. Prästen får
utföra så många av sina gärningar
i det tysta. Därför märkas de inte.

Då jag nu i Gustavsbergaren
skall berätta litet från min dagliga
gärning, vill jag således först av
allt klart och tydligt ha sagt, att
det hela blir mycket schematiskt.
Skulle en präst skildra sin gärning
utförligt, bleve det en ämbetsbe-

rättelse, som skulle fylla ett par
tre tidningsnummer. Enkelt o. na
turligt vill jag därför skildra min
gärning från tre synpunkter: 1.
prästens huvuduppgif'ter, 2. pas
torsämbetets expeditionstjänst, 3.
det frivilliga församlingsarbetet.

1. Det är alltid ett väldigt an
svar att vara präst och särskilt i
det nuvarande tidsläget. Mig känns
dock ansvaret inte som en börda
utan snarare som en gåva, en nåd
från min Herre och som ett förtro
ende från mina överordnade. En
prästs första angelägenhet är att
förkunna Guds ord och förvalta de
heliga sakramenten. Så har jag
också sett min uppgift. Därför blir
varje gudstjänst en stor högtid för
mig. I dagar kan jag längta efter
nästa söndag. Detta å andra sidan
innebär, att jag nästan alltid -
på cykel eller till fots, i bil eller
buss -- har kommande gudstjänst
i tankarna. Det gäller att om möj
ligt få predikan så enkel, frisk,
hurtig, levande, gripande och ak
tuell som möjligt. Ty med varje
predikan skall prästen vilja en
sak. "Tycker inte pastorn det va
ra svårt och nervöst att predika?",
frågar någon ibland. Nej, intetde
ra är det. Bara man har förberett

bade templet, då lokalen på Värds
huset förlorades. Möten höllos dock
i medlemmarnas hem. Medlemsan
talet minskade likväl starkt, och
verksamheten avstannade nästan
helt. En liten kärntrupp stod dock
kvar och väntade på. bättre tider.
Under 1920-talet förbättrades
templets verksamhet och med
lemsanslutningen var god. För
budsomröstningsåret 1922 bidrog
templet verksamt i förbudskom
mittens arbete. Denna kommitts
bestod förutom templet av de
kristna församlingarna på platsen.
Efter förbudsomröstningen ombil
dades kommitten till en samarbets
kommitte, Även de politiska och
fackliga organisationerna deltogo
nu i den upplysningsverksamhet,
som kommitten bedrev.

År 1923 fick templet ny lokal i
den s. k. Hyddan, och nu kunde en
mer omfattande verksamhet be
drivas. Studiecirklar startades och

amatörteater spelades flitigt. Det
senare var till stort gagn för temp
lets kassa. Även bland barn och
ungdom i samhället bedrevs en god
verksamhet genom Barntemplet
126 Sirius' Hopp och Ungdomscir
keln 20 Unga Viljor. Denna verk
samhet är nu nedlagd på grund av
brist på lokal och ledare.

Sedan början av 1930-talet har
en försämring av templets verk
samhet ägt rum beroende på att
medlemsrekryteringen varit dålig
och många medlemmar ha avflyt
tat. Även om en viss förbättring
har inträtt efter 1940, är templets
medlemsantal alltjämt för litet för
att ett effektivt nykterhstsarbete
skulle kunna bedrivas. Därtill ford
ras att flera och även äldre perso
ner bliva medlemmar i templet.

Det är ett omfattande upplys
ningsarbete templet har utfört.
Genom anordnandet av möten, fö
redrag och filmförevisningar ha

de skador rusdrycksbruket föror
sakar vårt folk fått en allsidig be
lysning.

Många trogna kämpar för nyk
terhetssaken har templet Sirius
haft. Det bevisas bäst därav att ett
30-tal medlemmar erhållit diplom
för 25-årigt arbete inom orden.
För många kan det synas som

om nykterhetsrörelsen inte har
någon uppgift att fylla. Allt ver
kar så nyktert och städat nu för
tiden. Men granskar man förhål
landena. litet närmare, visar det
sig, att allt inte är så gott. Fylle
riet, särskilt bland ungdomen, är i
ständigt stigande. Templet Sirius
har därför en stor uppgift att
fylla, då här i samhället så många
ungdomar bo och arbeta. Det är
därför vår förhoppning att med
lemsanslutningen skall bli så stor,
att templet kan fylla sin plats
bland föreningarna i Gustavsberg.

Elis Sander.
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sig på det rätta sättet. Prediksto
len är framför allt prästens "val
_plats", varifrån han i ord och vitt
nesbörd har att föra trons talan
och hålla sanningens fana högt. Ju
intensivare prästen har känt och
känner kallelsen, desto öppnare vå
gar han predika, råda och varna.
Det gäller att ge något av sin tro,
så att den blir smittosam. Det gäl-
1er att söka vara och tala Guds ord
så, att åhöraren känner sig hemma
i och längtar till templet, och så
att både han och jag får något
med ut till vardagen. För prästen
är det därför _inte betydelselöst,
om kyrkan står tom eller ej. Han
bäres och lyftes av menigheten.
Jag har upplevt gudstjänster, då
det känts, som om tid och rum vi
kit undan och den stora evigheten
kommit in. - - - Men det var ju
fråga om korta omnämnanden
blott. ---

Det är sannerligen omväxlande
att vara präst och kanske inte all
tid så lätt heller. Ena stunden står
man i kyrkan och viger ett ungt,
älskeligt, glädjestrålande och för
väntansfullt par. Tio minuter se
nare är prästen i gravkapellet för
att jordfästa en ung make. Kring
båren stå de samlade - makan,
barnen, föräldrar och vänner. Då
känns det bra underligt. Då kan
det vara svårt att finna det rätta
ordet. Men situationen kan ock va
ra den motsatta. Det är nästan o
möjligt att kunna glömma de sör
jande, som stodo gråtande vid gra
ven. Det kan vara obegripligt svårt
att omedelbart efter en begravning
glatt och naturligt le brudparet till
mötes, då de komma upp mot alta
ret i kyrkan. Själv är jag glad över
att kunna reagera på detta sätt, ty
så länge jag gör det, vet jag, att
jag är en människa bland med
människor, som vill glädjas med
dem och sörja med dem, och
ej en ämbetsman bland dem.

De många s. k. kyrkvigslarna
under 1943 har glatt mig mycket.
Helst skulle jag önska, att alla
brudpar ville vigas i kyrkan. Det
är så högtidligt och kan bli så min
nesrikt. Dithän kunna vi ock kom
ma, om vi inse, att man kan ha
vigsel i kyrkan och vara klädd i
vanlig kavajkostym och klänning.
- -- - Vilken vigsel jag minns
bäst? Nästan alla lika bra. Men
min tredje vigsel har lämnat det
starkaste intrycket. Brudgummen
71 år, klädd i bonjour, bruden 74
år, klädd i en ny svart klänning,
sydd efter gammalt mode. Aldrig

i livet skall jag kunna glömma, hur
vackert brudens tunna kinder skif
tade färg och små röda rosor ste
go upp, då jag frågade: "Vill du
hava denne ... " Vilket ungt par
kan le så uttrycksfullt och natur
ligt som detta gamla!

I detta sammanhang vill jag
ock uttala två önskemål: att flera
dop måtte få äga rum i kyrkan,
och att det kunde ordnas så, att vi
kunde få ha jordfästningar i kyr
kan.
En gammal erfaren kyrkoherde

sade en gång i ett föredrag om
"Prästens väl och ve", att han på
stegen i tamburen och av knack
ningen på dörren kunde höra, vil-

. ket ärende 'den besökande hade till
honom. Jag skulle tro, att han kan
ha rätt. Många ha fått hjälp av
prästen att bära en tung livets bör
da. Så blevo de vänner för livet.
De hade något gemensamt. · De
gamle sade då, att prästen är de
ras själasörjare. Och det är säkert
riktigt uttryckt. Ty tyngden, som
de hjälpas åt att bära, finns i
själen.

Men de enskilda samtalen äro
även av annat slag. Två makar tro
inte längre på varandra. De orka
ej att leva tillsammans längre. Det
är synd om dem. De menade ej så,
då de stodo där och lovade varand
ra trohet "i nöd och lust". Men de
ras livs vardag blev hårdare och
tyngre än deras sommarsöndags
feststämning. Eller också började
de fel. De älskade aldrig riktigt.
De kände varmt och ljuvligt i var
andras närhet. Men detta var inte
kärlek. De blott trodde så. Upplyf
tande känns det att viga unga
människor. Varje gång, jag räcker
ett brudpar handen till avsked, tän
ker jag: "Gode Fader, giv dem
äkta kärlek!" Men då de tro, att de
inte orka längre, då gör det ont.
Då beder prästen: "Gode Gud, för
låt dem och hjälp dem!"

Vad allt vore ej ytterligare att

Överlämna
f'ärtroendefullt
all omsorg vid
dddsf;allet till

DARDJEL~
EJEG IRA.WNlING8EYIRÅ

Odengatan 84 Stockholm
Ring vårt ombud:
fru LISA JOHANSSON

Tel. Gustavsberg 174
eller direkt 30 84 42 ao 93 93

säga! Gudstjänsterna på Hemmet,
i Lagnö. Konfirmanderna. Kyrk
värdarna. Vaktmästarna. Men det
skulle fordra särskilda kapitel.
2. Pastorsämbetets expeditions

tjänst. Efter min första dag som
präst på en pastorsexp. kom den
gamle prosten och sade: "Fortsätt
som du i dag har börjat, så blir du
en bra expeditionskarl. Du ska
komma ihåg, att detta hör med till
kallet i vår svenska kyrka". Jag
skall alltid vara H. H. Ärkebisko
pen tacksam för att han sände
mig till denne gamle trotjänaren i
kyrkan.

Ordning är första villkoret på
alla expeditioner men särskilt på
pastorsexp., ty där skall man möta
människor under särskilda be
tingelser. En nybliven änka vill ta
la om begravningen av det käraste
hon ägde. En gammal man vill ha
pensionsintyg. Ett par ungdomar
vilja gifta sig men äro för unga. De
vill nu "gå till Kungs." - - -
Varje präst borde vara tacksam
för att få handha hela civilregist
reringen. För mig är exp. aldrig
en börda. Jag finner något nytt
varje gång, t. o. m. vid ett ålders
betygs utskrivande. Att här söka
redogöra för alla slags intyg och
rapporter, som går från pastors
exp. kan ej vara meningen: till do
maren, läkaren, landsfiskalen, po
lisen, häradsskrivaren, inskriv
ningsområdet, statistiska central
byrån, pensionsstyrelsen, kris
tidsnämnden, länsarbetsnämnden,
systembolaget o. s. v. Därtill kom
mer alla ut- och inflyttningar.

Men denna tjänst har en inner
sida. Hur tror du det känns, då
prästen tar linjalen, lägger den
över ett namn i Församlingsboken,
drager ett streck över detta och
längst ut på högra sidan skriver
ett årtal och ett datum. Det bety
der, att en församlingsmedlem har
slutat sina dagar. Det betyder, att
döden gästar ett hem i samhället.
Han skulle väl vara en underlig
församlingspräst, din präst, om en
sådan händelse finge passera utan
vidare. Ibland kan jag slå upp en
sida i Församlingsboken och läsa:
namn, yrke, ·född då och där, gift,
änkling . . . Bokstäverna tala. De
få ibland liv. Framför mig kan jag
liksom se personen. Vi tala med
varandra. Böckerna äro levande,
ty de tala om människoöden. De
äro vår tids historia. På så sätt
blir exp. för mig liksom ett förrum
till kyrkans sakristia.

3. Det frivilliga församlingsar-



10 GUSTAVSBERGAREN FEBRUARI 19-i-+
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Vigda:
den 31 dec. 1943 polismannen Hans

Vilhelm Fredblad, Ingarö tvärg.
och Ellen Aurora Nilsson, Höga
lids förs.,

den 4 jan. konditorn Nils Viktor
Olsson, Skevik och Nanny Ma
ria Sundell, f. Skantz, Katarina
förs.,

den 15 jan. chauffören Karl Ingvar
Klevbo, Kummelnäs, Boo och
gravören Maj Karin Lundqvist,
Värmög. 1,

den 22 jan. speditören Karl Gus
tav Neuman, Grindstugat. 11 o.
kontoristen Inga Elsa Maria An
dersson, Sofia förs.

Födda:
den 25 nov. 1943 Britt Signe, d. t.
jordbruk. Göte Gustav Karlsson,
Långsunda o. h. h. Signe Sofia
Desideria, f. Johansson,

den 26 nov. 1943 Anne-Charlotte
Ingegärd, d. t. handelsbitr. Sven
Joel Daven, Ekedalsv. 1 och h. h.
Elna Johanna Ingegärd, f.
Wange,

den 29 nov. 1943 Nils Ingemar, s.

t. snick. Nils Artur Kristiansson,
Mörtnäs och h. h. Anna Kristi
na, f. Sjöström,

den 4 dec. 1943 Barbro Elisabet,
d. t. formaren Erik Birger Ols
son, Värmdög. 3 och h. h. Aina
Kristina Victoria, f. Lithander,

den 12 dec. 1943 Jan Erik, s. t. rät
taren Erik Arvid Thorell, Kår
boda o. h. h. Selma Viola, f. Alin,

den 18 dec. 1943 Mona Kristina,
d. t. chauffören Karl Harry Bro
gren, Mörtnäs o. h. h. Gurli Jo
hanna Kristina, f. Fogel,

den 19 dec. 1943 Klas Göran, s. t.
chauffören Nils Arne Jansson,
ö. Stenhuset o. h. h. Gunda Vio
la, f. Floren,

den 20 dec. 1943 Tord Lennart,
s. t. chauffören Nils Eugen Jo
hansson, Ingarög. 1 o. h. h. Vega
Ingeborg Eugenia, f. Scholtze,

den 29 dec. 1943 Karl Sigvard
Reinhold, s. t. porsl.-arb. Karl
Osvald Hultgren, Mörtnäs o. h.
h. Signe Emma Katarina, f. An
dersson,

den 1 jan. Eva Marie-Louise, d. t.
sanitetsgjut. Knut Einar Axels-

son, Tallåsen 9 o. h. h. Karin Eii-
• sabet, f. Apelgren,
den 3 jan. Solveig Linnea, d. t.
jordbr.-arb. Nils Bertil Petters
son, Farsta o. h. h. Elsa Inge
borg, f. Nähr,

den 9 j an. Carl Ronny, s. t. lådma
karen Karl Erik Borg, Dalvä
gen 3 o. h. h. Selly Kristina Eme
lia, f. Johansson,

den 11 jan. Henry Gustaf, s. t.
styrmannen Karl Gustaf Isaks
son, Norra Lagnö o. h. h. Helny
Viola, f. Ekström,

den 17 jan. Dag Lennart, s. t.
tryckaren Axel Lennart Vilhelm
Fredblad, Ingarögat. 4 o. h. h.
Karin Amanda Elisabet, f.
Markör.

Döda:
den 18 dec. 1943 Regina Vilhelmi

na Olofsson, f. Johansson, f. 4
juli 1889 (54 år) o. h. t. pors!.
arb. Karl Oskar Olofsson, Ske
viksg, 2.

den 11 jan. Gunnel Ingegerd, f. 9
maj 1939 (4 år) o. d. t. chauffö
ren Nils Henrik Gunnar Flod
mark o. h. h. Torborg Ingegerd,
f. Eskilsson, Skeviksg. 10,

den 15 jan. änkefru Hilma Emilia
Kristina Karlsson, f. Stål, f. 3
jan. 1862 (82 år) o. ä. e. Clses
Erik Karlsson, Farsta,

den 19 jan. f. d. handelsförestån
darinnan Selma Evel'ina Ather
ton, f. Larsson, f. 24 dec. 1851
(92 år) o. ä. e. porsl.-arb. Hjal
mar Atherton, Haga,

den 21 jan. f. d. eldaren Sven Ols
son, f. 28 okt. 1873, (70 år),
Strandvillan.

betet. Detta är i många fall och åt
minstone i vissa trakter av vårt
land lika viktigt som predikotjän
sten. Här har man möjlighet att
försöka nya vägar för att nå gam
la mål. Under de sista 35 åren har
kyrkan försökt många vägar.
Många återstå dessbättre ännu
att pröva. I denna punkt vill jag
f. n. av bestämda anledningar fatta
mig mycket kort. Det må vara nog .
att säga, att jag önskar, att jag
hade minst tre kvällar till i veckan,
och att vi hade ett eget hus för
samlat ungdomsarbete. Men det
få vi i sinom tid. Vad har kyrkan
för frivilligt arbete? Det må näm
nas, att dit räknas söndagssko
lan, ungdomskedj an, syföreningen,
kamratklubben o. s. v. Hit får man
ock räkna hembesök och studie-

verksamhet. Arbetet i olika stu
diecirklar har för mig varit en
fullkomlig rekreation. Jag har
ibland kunnat komma dit ganska
trött men gått därifrån som en ny
människa. Där har vi ett utmärkt
exempel på, hur ett gemensamt in
tresse och .mål kan egga och inspi
rera.

Ytterligare ett vill jag här näm
na, som hör med till det frivilliga
arbetet. Den evangeliske prästen
har rätt att vid sin sida ha en
hustru. Prästfruns betydelse i för
sarnlingsarbetet är ett ännu oskri
vet kapitel. Men hon har under ti
dernas lopp utfört stora ting.
Mer än prästens eget arbete hör
hennes det tysta till. Kanske hen
nes största betydelse ligger just
däri.

En och annan som inte alls kän
ner till prästens olika uppgifter,
säger: "Så märkvärdigt är det väl
ändå inte." Nej, vem har sagt det.
För att rätt förstå de här berörda
synpunkterna bör man besinna, att
prästen varken kan eller får
vara en kylig ämbetsman. Han har
med människor i bestämda situa
tioner att göra. Där fordras det
först och främst, att man möter
varandra som människor. Prästen
är i alla fall den som säkert ofta,
kanske dagligen för sig stavar det
ta och beder: "Jag är blott en
ringa tjänare. Jag har endast gjort
vad jag är pliktig att göra." Men
han som gav honom kallelsen och
som betvingade honom, hör och
förstår en sådan bekännelse. Och
det är tröst nog att veta detta.
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Från falrriJisomhfffffJHRden 1933.
EN TYSK INGENJOR BERATTAR.

I ett brev till ing. Hj, Olsen har
överingenjör W. Thomas, Berlin,
sänt följande artikel, avsedd för
Gustavsbergaren. Den återges här
i översättning.

För 10 år sedan fick jag i upp
drag av min firma, som är ett be
tydande keramiskt byggnadsföre
tag, att för första gången resa till
Gustavsberg, där jag skulle utföra
en del planeringsarbeten för om
byggnad av den gamla fabriken.
Efter den 23 timmar långa resan
kom jag så en söndagskväll i mars
1933 ganska trött till Stockholms
C. Jag var förväntansfull. Men jag
undrade nog ock, vad som komme
att möta mig. Detta var ju min
första färd till Stockholm. Avresan
från · Tyskland kom mycket has
tigt. Det blev ingen tid till önsk
värda förberedelser. Ej heller för
stod jag ett enda svenskt ord. På
något vis skulle det i alla fall gå
att fråga sig fram till Gustavs-

Folkmängden.
Under år 1943 ha följande för

ändringar i fråga om folkmängd
den i Gustavsberg inträffat:
födda: 45 barn, därav 23 gossar

och 22 flickor,
inflyttade: 329 personer, därav

206 män och 123 kvinnor, (1
man har återförts från Obefint
lighetsboken),

döda: 26 personer, därav 17 män
och 9 kvinnor,

utflyttade: 322 personer, därav
156 män och 166 kvinnor. ·
Under året ha 27 äktenskap in

gåtts, 14 ha upplösts .genom döden
och 4 genom äktenskapsskillnad.
Församlingens folkmängd, som

vid förra årsskiftet utgjorde 2.442
personer, har under år 1943 ökats
med 26 personer och utgjorde så
ledes den 31 dec. 1943 2.468 perso
ner, därav 1.196 män och 1.272
kvinnor. Församlingen har ökats
med 56 män och minskats med 30
kvinnor.

· Församlingens äldsta medlem
mar äro: änkefru Maria Holm
berg, f. Olsson, som den 30 jan.
fyllde 96 år, och änkefru Hilma
Olivia Odelberg, f. Godenius, som
den 2 dec. fyller 96 år.

Johan Movinger.

berg. I Berlin hade man sagt mig,
att Gustavsberg ligger på en ö, och
att man från Stockholm kunde
komma dit med någon av de båtar,
som fabriken ägde. Hur man skul
le komma till dessa båtar, hade
dock ingen kunnat upplysa mig
om. Jag tog således helt enkelt en
bil vid Centralen och sade ett en
da ord: "Gustavsberg". Då borde
ju chauffören köra mig antingen
till båtarnas tilläggsplats eller ock
direkt ut till Gustavsberg. Han
valde det sistnämnda. Efter en
halvtimmes färd kom jag fram till
samhället. Det var redan mörkt.
Mycket snö hade fallit. Bilen hade
jag låtit stanna framför "hotel
let". Chauffören fick sin betalning.
Och så stod jag där på vägen fram
för Värdshuset. Detta var stängt,
enär resandetrafiken vintertid var
så ringa. Dörren var t. o. m. till
bommad. Med mitt kunnande, med
en kappsäck i handen, en god por
tion hunger och bra mycken nyfi
kenhet på, hur detta skulle sluta,
stod jag och hoppades, att någon
måtte komma vägen fram. Slutli
gen kom en barmhärtig själ, som
förbarmade sig över mig och förde
mig till fabrikens portvakt, från
vilken jag kunde telefonera till in
genjör Olson. Nu ordnades allt
ganska snabbt. Redan följande
dag kunde jag ta itu med arbetet.

Men vad var nu Gustavsberg
egentligen? En fabrik, där man
visserligen tillverkade bra varor,
men som till sina olika anord
ningar, till verkstäder och ugnsan
läggningar var föråldrad. En fa
brik mitt i en förtjusande bygd
men som nästan ständigt överhölj
de trakten med tjock fabriksrök.
En fabrik, vars alster voro för dy
ra för att kunna stå sig i konkur
rensen. En fabrik slutligen, vars
arbetare och anställda med sorg i
hjärtat fruktade, att fabriken en
dag- skulle slå igen sina portar.
Gustavsbergs vara eller icke vara
berodde på fabrikens fortbestånd.
Redan ägde samhället· för många
arbetare och för få arbeten.

l<~fter 16 veckors idogt arbete
förelåg hela fabriken omgestaltad
-· på ritbrädet. Arbetsmetoder
ändrades, avdelningar nydanades,
bränningssättet omlades från
rund- till moderna tunnelugnar

och från den direkta koleldningen
till generator-gaseldning. Ja, gas
generatorn förorsakade nog i bör
jan en del gamla gustavsbergare
bekymmer. Under tiden hade jag
lärt mig en smula svenska. Jag
minns, hur jag ibland måste
skingra den föreställningen, att
gasanläggningen en vacker dag
kunde explodera. Man mindes väl
någon tidigare byggd generators
anläggning, som exploderat.

De under denna tid framlagda
förslagen förverkligades under
åren 1934 och 1935.Medan den nya
ugnshallen byggdes, måste driften
dock hela tiden fortgå. Flera tusen
kbm. granit sprängdes för att be
reda plats för tunnelugnshallen.
Men ingenting, som senare kunde
komma till användning, fick för
störas.

Under tiden omlades ock dekor
avdelningen totalt och försågs· med
en del nya anordningar. De föråld
rade muffelugnarna ersattes med
elektriskt upphettade tunnelugnar,
så att rökbesvären även härifrån
minskades.

De följande åren medförde en
rad uppgifter för fabrikens utbyg
gande. Åtskilliga problem bearbe
tades. En del av dessa ha redan
funnit lösning.
Under 1938-39 byggdes den

nya sanitetsfabriken - kanske
denna tids bäst inrättade fabrik
av denna art i hela Europa. Ljusa
och rymliga arbetslokaler, god
driftsorganisation och en klander
fri produktion inger den förhopp
ningen, att denna fabrik både med
hänsyn till kvalitet och anord
ningar skall inneha den ledande
ställningen. Metoden med elek
triskt upphettade tunnelugnar har
visat sig vara utomordentligt för
delaktig, särskilt i en tid, då kol
importen är begränsad. Genom
uppförandet av stora elektriska
kraftverk i Sverige gives det en
garanti av stora mått för att drif
ten skall kunna fortgå oavbrutet.

FRISERSALON6EN
GUSTAVSBERG

omNDS'JIUGATAN 5
(invidi kyrkan )

Nya, moderna lokale!".

Särskild Herr- och Damavdelning.
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Den som i dag vill arbeta, finner
i Gustavsberg ett lönande arbete
och en god och sund arbetsplats.
De få avdelningar, som måst stå
efter i utvecklingen, komma att i
en snar framtid få de nödvändiga
förbättringarna. Redan nu skönjer
den i förhållandena invigde en
fortsatt utbyggnad av fabriken.
Snart kommer även de svarta
ugnshusen att rivas. Nya verkstä
der skola uppstå på deras plats.

Denna återblick på de sista 10
åren visar således; hur den mer än
100-åriga fabriken förnyas. Under
de gångna åren har mycket nytt
dragit in i Gustavsberg: många
nya människor, nya arbetsmeto
der och därmed en ny anda. Bo
städer byggas. Hem för den ogifta
personalen ha inrättats. En barn
trädgård har anlagts. Men även
kontoret har fått ett nytt utseen
de. En ny framåtanda råder där.
överallt märker man, att unga
krafter äro i verksamhet till nytta
för den så naturskönt belägna för
samlingen.
Vem av de nya gustavsbergarna

har månne kunnat försumma att
ströva omkring i de sköna omgiv
ningarna, vilka f. n. äro förbjudet
område för mig såsom utlänning!
Vem känner inte till utflyktsmöj
ligheterna till Ingarö, Älgö, Sand
hamn och Värmdö kyrka. Eller
varför inte resa till Uppsala och
Sigtuna. - Och älgen - Sveriges
urvilt - vem har inte någon kväll
sett den ströva sin fria ban' i Gus
tavsbergs omedelbara närhet!

I Sverige finns väl knappt nå
gon annan porslinsfabrik så i stor
stadens omedelbara närhet. Stor
staden bjuder den intresserade så
mycket: skön konst, Historiska
museet, Nationalmuseum, Skan
sen o. s. v. Men å andra sidan
komma också årligen tusentals
stockholmare och andra ut till
Gustavsberg för att bese fabriks
anläggningen. Under normala för-

Har radion tystnat?
Vänd Eder till mig.

Alla märken.
Byte - avbetalning.

A U G. E R I K S S O N.
Gustavsberg.

Mariagatan 4. Tel. 197.

FRÅN SKÄRGÅRDEN.
På det personkort, som varje

gustavsbergare har (som icke är
inflyttad de sista åren), står det
tryckt: "Kristidsnämnden, Gus
tavsberg, Ingarö och Nämdö". Det
ta är ett uttryck för det faktum,
att dessa socknar får sina livsme
del ransonerade tillsammans. Den
na det dagliga brödets gemenskap
Gustavsberg och Nämdö emellan
må nu motivera, att jag - efter
vänlig anmodan - i det välskötta
lokalorganet Gustavsbergaren med
några rader söker presentera det
avlägsna Nämdö.

Den gustavsbergare, som med
segel eller motor (det sista hörde
fredstiden till) sökt sig ut åt havs
bandet till, har säkert sett en
skymt av Nämdö. Färden är lång,
men saknar ingalunda sin tjus
ning, åtminstone inte en solig som
mardag med förliga vindar. Har
man färdats över Baggen och
längs södra sidan av de otillgäng
liga och hedniskt vilda Ingarö
bergen, kommer man så små
ningom till ett vatten med friare
vidder, Nämdöfjärden, som vid sin

hållanden stå fabriksportarna
öppna för var och en, som önskar
att se, vad en arbetare med yrkes
skicklighet och flit är i stånd att
prestera. Tack vare den förnäma
fabrikationen har Gustavsberg bli
vit ett namn, känt vida utanför
Sveriges gränser, och fått ett an
seende, som både genom porslinet
och konstföremålen är stadgat.

De gångna 10 åren låta mig ock
blicka tillbaka på en omfångsrik,
intressant och angenäm verksam
het i Gustavsberg. Jag fick alltid
goda och dugliga medarbetare vid
fabriken, då den skulle omgestal
tas. På så sätt kom jag ock att stå
i en intim samhörighet med före
tagets anställda.

Med stor tacksamhet minns jag
därför alla, som voro mig behjälp
liga, och som aldrig förlorade tåla
modet, även då de egna uppgifter
na krävde dem.
Blott genom förtroendefullt sam

arbete var det möjligt· att i görli
gaste mån möta de förelagda upp
gifterna. I ömsesidigt förtroende
har inte något saknats. Jag hop
pas ock, att detta skall bli förhål
landet även i framtiden.

W. Thomas.

östra horisont har en stor storm
omsusad arkipelag på 2 a 3.000 öar
och skär. Så stor är verkligen
Nämdö, och den yta, som denna
skärgård utbreder sig över, kan
beräknas till ungefär 4 kv.-mil.
Människor är det här emellertid
intet överflöd på, åtminstone inte
den tid, . då sommargästerna är
borta,ty hela socknens folkmängd
går knappt upp till 175 personer,
fördelade på 17 olika öar, varvid de
längst bort boende har 1½ mil in
till Nämdö huvudö, och flera har
½ mil till närmaste granne. Vi har
med andra ord ett stort livsrum.
Vad näringslivet beträffar, kan
nämnas, att det finns 4 medelsto
ra bondgårdar i socknen, och att
huvudnäringen är fiske. ·
Hurudana är då de människor,

som framleva sitt liv i sådan
miljö ? - Frågan framkastas ofta
av turister, och ej sällan vill dessa
hos infödingarna finna drag av pri
mitivitet och efterblivenhet. Detta
betraktelsesätt bygger emellertid
på förutfattade meningar. Det är
sant, att stadslivet är mer febrilt
och bjuder på en större rikedom
av intryck än t. ex. skärgårdslivet.
Men det är långtifrån säkert, att
detta är något utvecklande. I stäl
let är det nog så, att den febrila
verksamheten och trafikens hetsi
ga puls också verkar avtrubbande
och förslöande. I varje fall visar
erfarenheten, att skärgårdsbon
grundligt smält sina intryck, och
att han i allmänhet är långt mer
mottaglig för nya än stadsbon.
Genom att själv svara för sina
kommunikationer och sin många
gånger ingalunda lättlösta pro
vianteringsfråga blir han själv
ständig i handlande och åsikter.
Den som bor på ett isolerat skär
och är dum, går ohjälpligt under.
- Den dagliga sysselsättningen
skapar till stor del en människas
attityd. Jag vill här omnämna det
egenartade liv, som jag samman
fattande kallar båtlivet. Att ma
növrera en båt i alla de skiftande
förhållanden, som en yrkesfiskare
i havsbandet måste göra, torde
mer än något annat utveckla om
döme, kraft och vaksamhet. Finns
det överhuvudtaget någon syssel
sättning, som ger mera rätt åt de
rent manliga egenskaperna än båt
karlens?
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q.RITT °l-oRUM.
Tack.

Vi, pensionärer å Gustavsbergs Ålder
domshem, vill på detta sätt framföra vårt
hjärtliga tack för all uppmuntran och gläd
je, som beretts oss under jul- och nyårs
helgen. Kända och okända givare: ön
skar vi tacka för gåvor och hälsningar.
Till alla enskilda, föreningar och sångkö
rer, som besökt oss och berett oss glädje
och uppbyggelse, uttalar vi vårt hjärtliga
tack!

Gustavsberg 17 jan. 1944.
Pensionärerna å Ålderdomshemmet.

Vem har skyldighet
att sanda vägarna i samhället? Det har
varit ganska svåra isgator de sista dagar
na. De allmänna vägarna åligger det väg
styrelsen att sandia. Vägskatt betalas även
härför. Men var går gränsen mellan väg
styrelsens skyldighet och markägarens?
Bör det inte åiliigg,a, fabriken såsom mark
och husägare att se tild,, att vägarna äro
i sådant skick, att man inte riskerar liv
och lem i diet hala väglaget.

En som tycker synd om de gamla.

Men visst saknar vi stundom
härute det s. k. kulturlivets för
måner. - "Ni har ingen bio"! -
säger man ofta till oss. Nej, det
är sant, men vi har i stället för
månen att uppleva händelser, som
vanligen inte är samhällsmänni
skan förunnade. Starkare än alla
biobesök minns jag t. ex. den dim
kryss över Jungfrufj ärden från
Tyresö till Nämdö, som min fru
och jag gjorde i vår båt en decem
bernatt. Den spänning, man då
upplevde, sitter i. Det kändes som
att fara fram rätt ut i tomma rym
den, och den glädje, vi kände, när
vi stötte mot Mörtöbergen och
visste vi kommit rätt, var så stor,
att vi kunnat smeka själva berg
hällen. Eller hur blekt ter sig inte
t. ex. ljusspelet vid en bios början
- det må vara på den finaste bio
graf - mot det· skådespel av obe
skrivlig koloristisk prakt, som jag
upplevt, då jag ute på Rullerö sett
solens röda eldklot sakta stiga upp
ur det stora öppna havet.

Men låt oss inte förirra oss i
minnen. Det var i kristidsnämn
dens tecken, vi började. Må vi då
också sluta i denna samhörighet.
- När jag sitter här vid karbid
lampans matta sken, går många
vänliga tankar över havet till det
välbyggda samhället vid Farstavi-

Fru Mathilda An
dersson, hennes
dotter Emelia (fru
Lowndes), dotter
dottern Sigrid (fru
Åkerlund), dennas
son Werner samt
sonson Jan.

FEM GENERATIONER~
Änkefru Mathilda Andersson,

Mariagatan 4, fyller den 7 mars
80 år. Hon föddes i Gustavsberg,
har alltid varit bosatt där och kan
berätta mycket intressanta saker
om gamla tider. Det var i den s. k.
"Statbyggningen" som hon den 7
mars 1864 för första gången såg
dagens ljus. Hon växte emellertid
upp i "Bleket", dit föräldrarna
flyttade strax efter det sjätte bar
nets födelse. Fru Andersson är
äldst av sex syskon.
I mycket tidiga år fick horr lära

sig, vad arbete vill säga. Hon fick
nämligen hjälpa till med såväl de
yngre syskonens skötsel som med
hushållsarbetet. Redan vid 12 års
ålder började hon arbeta i porslins
fabriken och fortsatte därmed tills
hon i 19-årsåldern .ingick äkten
skap. Vid 52 års ålder fick hon
återupptaga fabriksarbetet, enär
maken vid denna tid på grund av
sjukdom måste avbryta sitt arb-te.
När hon två år senare blev änka,
var hon tvungen att arbeta för att

ken. Vi är medmänniskor - tack
samma att leva i samma fria och
älskade land. I stort sett är också
våra behov desamma, och de må
slutligen sammanfattas med de
Karlfeldts ord, som nu i nattens
tystnad dyker upp i mitt sinne:

"Giv oss en härd att njuta vid
av vårt beskärda bröd.
Giv oss ett bröst att luta vid,
Giv oss en tro att sluta vid
tryggt i den mörka död."

Henry Röttorp,

kunna försörja sig själv och de
barn, som fortfarande var kvar i
hemmet. Hon slutade i fabriken,
då hon var 62 år gammal.
I sitt äktenskap har fru Anders

son fött 10 barn, av vilka nio fort
farande är i livet. Dessa har i sin
tur bildat familj, likaså barnbar
nen och deras barn, och "nu är det
fem generationer. Det hör inte till
vanligheten, att en 80-åring kan få
se sina efterkommande i fyra led.

Arbete har alltid varit fru An
derssons glädje, och arbete har
hon haft i överflöd. Hennes goda
vigör ännu vid 80 års ålder visar,
att hon varit i besittning av en
god fysik. Fortfarande läser hon
dagspressen med intresse och dis
kuterar gärna dagshändelserna.
Hon gläder sig över den utveck
ling, som skett i samhället, men
det är inte utan än hon känner det
besvärligt att nu behöva hämta
vatten från pumpen ute vid gatan,
särskilt som grannen har det ge
nom att vrida på en kran inne i sitt
kök.

Gustavsbergaren gratulerar den
pigga åttioåringen.

Krånglar radion?
vänd! Er då först
som sist till oss,
så får Ni en i allo
sakkunnig under
sökning, Ring så
hämta vi vid buss
hållplatsen.

Firma RADIO-BISTHER
Bondegatan 68

Hel. 42 53 00. Oiro 159654.
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FRAN

Gustavsbergaren
- det vill säga tidningen med det
ta namn - har upplevat sin första
jul. Det lilla livet har god hälsa
och v i l l tydligen leva vidare. På
sina håll i vårt land säger man om
unga liv med ringa livskraft: "Han
vill inte leva". Men det passar inte
in på Gustavsbergaren, ty den
v i l l v e r k 1 i g e n l e v a.
Ett nästan tjugofaldigt G o d

j u 1 o c h G o t t n y t t å r har
den sagt till alla gustavsbergare,
både i vårt samhälle och utöver
landet för övrigt.

Som vanligt har

Jultomten
hälsat på hos både små och stora.
Somliga har han gjort glada,
andra ha kanske blivit besvikna på
hans besök. De hade väntat mera
av honom, än vad han nu gav. Jul
tomten är litet oberäknelig, liksom
ju alla smånissar äro.

Gustavsbergaren har också fått
ett hastigt besök av jultomten. Det
var egentligen inte jultomten själv
utan en av smånissarna - vanli
gen kallad

Tryckfelsnisse.
Denne lille herre, som ingen har

sett men vars gärningar äro mer
eller mindre uppenbara i de flesta
tryckalster, kan ställa till med en
del förtret för aktningsvärda her
rar författare. Så här stod det i
Gustavsbergarens julnummer mitt
på mittspalten å sid. sju: ,., '1812',
historisk ouvertyr av Schubert".
Det skulle emellertid ha stått så
här: " '1812', historisk ouvertyr
av 'I'schaikowsky, 1: sta satsen ur
symfoni H-moll (den ofullborda
de) av Schubert".
Fy skäms på sig, Tryckfelsnisse,

att inte ta större hänsyn till musi
kaliskt folk! - Och nu må det va
ra nog om detta.

Tryckfelsnisse försökte på tid
ningens sista sida spela redaktio
nen ett litet spratt. Han lovade
nämligen, att julklappsköparen
skulle kunna få en komplett år
gång av tidningen Gustavsberga
ren för 1944 och ett trevligt om
slag till den. Varken han eller nå
gon annan dödlig hade dock. vid det
laget den ringaste aning om, hur
Gustavsbergaren för 1944 kommer
att se ut. Än mindre har tidning
ens andra årgång kunnat säljas
komplett på förhand. Men det lilla
skämtet lyckades inte, ty ingen
enda har vänt sig bil tidningens
expedition och begärt att redan nu
få köpa en komplett årgång av
Gustavsbergaren för 1944. Men de
50 exemplar av tidningen för 1943,
som annonsen avsåg och som fun
nos tillgängliga i ett trevligt om
slag, utsåldes snabbt före jul.

På tal om tryckfel
må ett par lustiga exempel från
deras ofta löjeväckande historia
anföras. I staden K . . . hade ett
tryckeri fått en beställning från
K ... sparbank på 10.000 kuvert.
När kuverten levererades, fann
mottagaren till sin häpnad, att
bankens namn förvanskats på ett
för en bank mycket förnedrande
sätt. Där stod nämligen: K ...
s-p ar pank. ·
En herre utgav en gång en bok,

som enligt hans mening skulle bli
förnämligare än alla andra också
i den meningen, att den skulle va
ra fullkomligt fri från alla
tryckfel. För att - i reklamsyfte?
- ytterligare poängtera detta,
skulle han å titelbladets andra si
da föreviga denna mening: "I den
na bok finnas inga tryckfel". Men
när bokens läsare öppnade den,
funno de följande ironiska sats av
Tryckfelsnisse: "I denna bok fin
nas inga tyrkfel".

Så självmedveten
är nu inte Gustavsbergaren, att
den kan lova sina läsare idel tryck
felsfria nummer. Men nog skall
den alltfort lägga sig vinn om att
hålla den spjuvern Tryckfelsnisse
i schack. Det våga vi skriva upp.
Med hänsyn till tidningens ringa
ålder - man får inte ha för stora
fordringar på en sådan yngling
som Gustavsbergaren - måste
man nog säga, att Tryckfelsnisse
farit rätt så skonsamt fram i tid
ningens spalter.

En varm och snöfattig jul
ha vi haft. Och det var inte. utan
att man funderade på, om folk som
har mest bråttom i sina trädgårds
täppor på söndagarna, skulle ge
sig ut på själva juldagen och plan
tera spenat och potatis. Den som
hade sådant i sinnet för antianda
gen blev tagen ur sina vårdröm
mar genom det tunna snötäcke,
som den morgonen "låg över mar
kerna. Nyårsdagen kom sedan med
riklig snö. Men någon svår vinter
behöva, vi inte befara.

Julgranen
på Lilla torget i samhället har
strålat lika skön denna jul som ti
digare. Alla äro vi glada och tack
samma för den. Naturligtvis är
den vackrast, när den fina vita
snön beslöjar den och betäcker
marken omkring den. Sådant fingo
vi endast i ringa mån se denna jul,
men vi ha sett det sedan.

Mariagatan
fick en extra present till jul, en
mycket originell gåva förresten.
Det var ram och glas utan tavla.
Den egenartade julklappen har pla
cerats på den gamla anslagstav
lans plats, medan denna helt van
vördigt ställts mot en tall i närhe
ten. K o m m u n a 1 a m e d d e
l a n d e n och A 11 m ä n n a
k u n g ö r e 1 s e r står det på tav
lan. Men trots ivrigt och uppre
pat sökande ha inga sådana stått
att upptäcka, åtminstone inte av

Spjuvern.

---:-,-0--

En man, som betvingat även de star
kaste mäns vrede, besegras dock ofta av
endast ett leende från en kvinna.

*
Välgärningen är en härlig växt, men

dess blomma - vars namn är tacksamhet
- slår sällan ut.
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Iiooperafionen

100 Rr.
Från blygsam begynnelse
till världsomspännande
storföretag.

År 1844 öppnade några fattiga
vävare i den engelska staden Roch
dale en liten butik i Paddgränden.
De hade klart för sig, att deras
handling var märklig, trots att den
ägde rum i de torftigaste villkor,

. ty de kallade sig själva Rochdale
pionjärerna.
Rochdalebutiken var icke den

första' kooperativa butiken i värl
den, ty det hände långt tidigare,
att hushåll slog sig samman för att
göra gemensamma inköp. Ändock
intar Rochdalebutiken av år 1844
en särplats och markerar start
punkten för den moderna konsu
mentkooperationen. De fattiga
pionjärerna förstodo nämligen att
utforma ett klart och bärande pro
gram för sin förenings verksamhet
och de skötte sin förening med så
stor idealitet och praktisk insikt,
att den blivit det stora föregångs
exemplet för all kooperativ strä
van under senare hälften av 1800-
talet och under 1900-talet.

Bland Rochdalevävarna förtjä
nar Charles Howarth en heders-

I detta hus i Rochdale öppnades 1844 en
kooperativ butik.

Tretton av de vävare, som i den engelska staden Rochdale för hundra år sedan
grundade en konsumtlonsförening,

plats. Då han dog år 1868, höll en
annan av pionjärerna, William Coo
per, ett tal, varav framgår att Ho
warth icke utan fog brukade kal
las "lagstiftaren" av de första
Rochdalekooperatörerna:
"Vår vän såg de många missför

hållandena i samhället, och såsom
erfaren reformvän sökte han alltid
fundera ut botemedel. Folkets in
komster sögos i stor utsträckning
upp av mellanhänder. Arbetarna
voro nästan alltid skuldsatta hos
småhandlarna. De måste finna sig
i livsmedelsförfalskningar, som
skadade deras hälsa. För att råda
bot härpå, föreslog Howarth, att
arbetarna skulle bli sina egna le
verantörer, sina egna detaljhand
lare. Pionjärföreningens stadgar
voro huvudsakligen hans verk, och
regeln att fördela överskottet efter
köpen antogs på hans förslag. En
ligt dessa stadgar bestäms vidare,
att förvaltningen av föreningen
skall ligga i medlemmarnas hän
der ..."
Rochdalepionjärerna voro fatti

ga vävare och de kunde endast med
möda samla ihop det kapital, som
behövdes för att hyra en enkel lo
kal och anskaffa ett torftigt varu
lager. Man kom överens om att
sätta in ett pund var i föreningen
som insatskapital och man åstad
kom beloppet genom att betala in
två pence (omkring 15 öre) i vec
kan. Efterhand höjdes beloppet till
tre pence i veckan. När 28 pund
voro insamlade, använde man 10
pund för att hyra lokalen i Padd
gränden .,-- det skedde i Howarths
namn - 4 pund användes för bu-

tiksinredningen och 14 pund för
att inköpa varor. Man nöjde sig till
en början med endast de viktigas
te varuslagen: mjöl, smör, socker,
havregryn. När butiken öppnades
stod en förväntansfull medlems
skara utanför men även gatans
drägg, som kastade glåpord åt pi
onjärernas till synes ynkliga butik.
De grundsatser vävarna byggde

sin kooperativa verksamhet på bil
da tillsammans det berömda Roch
daleprogrammet. En konsumtions
förening står enligt Rochdalereg
lerna öppen för alla, som vilja lo
jalt utnyttja föreningen för sin
varuanskaffning. Förvaltningen av
verksamheten ligger i medlemmar
nas händer. Varje medlem, man
eller kvinna, har vid föreningens

Charles Howarth.
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PACltLIGA HPTEHKHIGSPHOBLEM
I GUSTAlfSBEHli.

En organisation, som är till för
sin egen skull, har inte något exi
stensberättigande. Det gäller i så
väl det fackliga som samhälleliga
livet att finna nya vägar för sin
verksamhet. Allt eftersom sam
hället förändras måste även de or
ganisationer, som arbetar i sam
hällets tjänst, ändra taktik och ar
betsmetoder. Detta gäller i särskilt
hög grad fackföreningarna och de
ras verksamhet på arbetsmarkna
den.
Finns det då några fackliga ef

terkrigsproblem för Gustavsbergs

möten en röst, oberoende av sitt
kapitalinnehav. Det överskott, som
uppstår på föreningens affärsverk
samhet, tillhör km, -lerna-medlem
marna, och aet återbetalas till dem,
sedan en viss del avsatts till fon
der som gemensamt odelbart ka
pital, såsom återbäring i förhål
lande till gjorda köp. Verksamhe
ten skall drivas med medlemmar
nas eget kapital och försäljningen
ske mot kontant betalning. I poli
tiska och religiösa frågor iakttar
föreningen neutralitet och den
skall årligen anslå medel för upp
lysningsverksamhet,

Utifrån dessa regler har konsu
mentkooperationen blivit en folk
rörelse i ordets egentliga mening.
Rörelsen omfattar människor värl
den över, representerande olika yr
ken och klasser. Vid krigsutbrot
tet funnos cirka 50.000 konsum
tionsföreningar med 60 milj. med
lemshushåll, representerande 250
milj. personer. Sin största anslut
ning har rörelsen vunnit i Stor
britannien och de nordiska länder
na, och den är på rask frammarsch
även i Amerika och Asien, där den
hittills varit svagare utvecklad.
Under kriget har kooperationen li
dit hårt i diktaturländerna och de
ockuperade områdena, men annor
städes har den gjort raska fram
steg, vilket vittnar om bärkraften
i det program, som antogs av de
fattiga Rochdelapionjärerna för
ett hundra år sedan. När kriget
väl är slut står kooperationen be
redd att i samma pionjäranda, som
fyllde Rochdalevävarna med hän
förelse, göra sin insats föi· att
skapa fred, frihet och välstånd.

vidkommande? Denna fråga måste
besvaras med ett bestämt ja, även
om de lokala frågorna måste ses i
ett större sammanhang och sam
manfalla med de centrala fackliga
problemen i stort.

Det torde stå klart för alla, att
fackföreningsrörelsen i allt större
utsträckning måste underordna sig
statens överhöghet. Om detta icke
skulle ske, finge vi snart se det
märkliga skådespelet, att fackför
eningsrörelsen komme att stå i
strid med den politiska arbetarrö
relsen. Ett visst motsatsförhållan
de till Kooperativa Förbundets för
da handelspolitik och allmänna in
ställning till skilda samhällspro
blem skulle då även uppstå. Trots
dessa motsättningar mellan orga
nisationerna omfattar de dock
samma personer. Det kan nämli
gen bli svårt och komplicerat att
vara arbetsgivare och arbetare på
samma gång. Det blir vissa slit
ningar inom det egna jaget, vilket
även tar sig uttryck i det offentli
ga handlandet och i det samhälle
liga arbetet. Dessa problem torde
bli större, ju längre den politiska
arbetarrörelsen hunnit avancera i
samhället. ·
Har vi klar och öppen blick för

dessa frågor, måste vi även ta
ställning till de nya problem, som
kommer att uppstå, när kriget en
gång tar slut. ,
Det nuvarande kriget kommer

att medföra stora förändringar
icke blott i vårt ekonomiska och
fackliga tänkande utan även i vårt
praktiska handlande. Den första
efterkrigstiden kommer helt sä
kert att medföra revolutionära
strömningar i de flesta länder. Vi
kommer möjligen att ryckas
med eller åtminstone taga starka
intryck av dessa revoltrörelser.
Vad dessa än må föra med sig, tor
de en återgång till gamla förhål
landen knappast komma. ifråga.
För oss gäller det icke endast att
f ö r b e r e d a oss på det nya som
kommer, vi måste även "a r b e ta
för det nya.
Vi är alla anställda i ett koope

rativt företag, ett företag som är
en av Kooperativa Förbundets
många industrier i landet. En
ligt kooperationens grundprinci-

per äger medlemmarna medbe
stämmanderätt i den rörelse, som
sorterar under K. F: s regi. Men
hur är det egentligen ställt med
vår delaktighet och vårt inflytan
de i det företag, där vi själva är
anställda? Det formella och reella
inflytandet är obefmtligt.

Vårt inflytande i det företag,
inom. vilket vi sälj er vår arbets
kraft måste aktualiseras. Vad är
då naturligare, än att vid de fö
retag.. som äges av K. F. man går
i spetsen för att finna en lösning
av hithörande problem. Skulle
man inte kunna förverkliga det
gamla kravet om inrättandet av
ett driftsråd. Kunde man inte där
jämte pröva också andra vägar.
Huvudsaken är att de leder till
samma mål: arbetarnas delaktig
het i företaget och därmed även i
det resultat, som blir följden av
de gemensamma arbetsinsatserna.
Företagets såväl som hela samhäl
lets välfärd är beroende av vårt
gemensamma arbete. Alla produk-

Sök inträde i erkända
sjukkassan -

hela familjens sjukkassa

Ni erhåller:

1. Sjukpenning

2. Läkarvård

3. Sjukhusvård

4. Barnförsäkring

. 5. Moderskapshjälp

Expeditionen hålles öppen förmiddagar
kl. 9-1. MÅNDAGAR, ONSDAGAR o.
FREDAGAR kl. 4,30-6,30 em. (Lör
dagar är expeditionen stängdi). Kas
sans adlr.: Ta"1åsen 20,

G U STAV S B ER G.
Tel. 156 Postgiro 13 86 30
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tionsskapande krafter måste där
för få medbestämmanderätt i pla
neringen av den gemensamma
produktionsapparaten.
Det är väl ofta så, att arbetarna

i flera fall i sitt lilla detaljarbete
ser saker och ting, som skulie kun
na förändras till det bättre. Följ
den av detta skulle bli, att produk
tionen kunde förbilligas och förut
sättningar för högre löner möjlig
göras. Dessa erfarenheter måste
samlas och vid lämpliga tillfällen
framföras av arbetarnas ombud.
En mängd andra detalj er till
ett bättre produktionsförhållande
skulle även kunna utvinnas, till
gagn och nytta, icke blott för ar
betarna utan även för företaget
och därmed även för samhället.

Det torde därför bli fackför
eningsrörelsens framtida uppgift
att gå in för att befrämja en ef
fektiv och vidsynt näringspolitik,
enär detta är en av förutsätt
ningarna för åstadkommandet av
en positiv lönepolitik. Det ena ford
rar nämligen det andra. En förut
sättning för en sådan utveckling,
är att arbetarna erhåller sin del
av rationaliseringens frukter. Vi
betvivlar aldrig, att respektive fö
retags ledning söker uppnå så
goda resultat som möjligt, såväl
för företagen som för de anställ
da, men vi anser det vara oriktigt
att enskilda personer, utan arbe
tarnas hörande, skall få handläg
ga ekonomiska angelägenheter,
som är av största betydelse för ar
betarnas liv och försörjning. Vi
anser med andra ord, att demo
kratin inte får göra halt utanför
fabriksporten, Den måste ges ett
mera levande o. praktiskt innehåll.
I ovan berörda områden måste

arbetarna och deras organisatio
ner få ett ökat inflytande, om den
kooperativa rörelsen skall kunna
behålla den demokratiska och so
ciala samhällssyn, som städse va
rit dess ledstjärna. I våra konsum
sionsföreningar får medlemmar
na själva bestämma hur stor ut
delning eller återbäring, som årli
gen skall utdelas. Likaså äger man
rätt att bestämma angående fon
deringar, avsättningar o. dyl. Trots
att det finns många olikheter mel
lan industriföretag och konsum
tionsföreningar, så är dock prin
cipen densamma. Vad som gäller
för konsumtionsföreningarna, kun
de även med vissa modifikationer •
tillämpas vid industriföretagen.
För att vinna ett större beak

tande för dessa synpunkter måste

de organisationer, som företräder
arbetarnas intressen i de av K. F.
ägda industriföretagen, utföra ett
mera aktivt arbete. Vi måste i allt
större utsträckning bli represente
rade vid K. F: s årligen återkom
mande kongresser. Där måste ar
betarnas medbestämmanderätt i
företagen med skärpa framhållas.
Arbetarnas löne- och anställnings
förhållanden måste aktualiseras
och tas upp till diskussion. På så
sätt skulle även intresset för des
sa speciella spörsmål komma att
intressera en större allmänhet.
När vi har nått så långt, torde

även frågan om den för oss bästa
organisationsformen bli aktuell.

K. F. har för närvarande om
kring 30.000 anställda, därav om
kring 8.000 fabriksarbetare. Vad
vore då naturligare, än att vi bil
dade en egen förhandlingsorgani
sation - ett eget förbund. - Det
ta skulle visserligen strida mot
industriförbundsprincipen, men
som jag i början påpekade får or
ganisationen icke bli självändamål.

· Genom att sammansluta alla i K.
F : s tjänst anställda arbetare,
skulle större enhetlighet och stör
re likställighet kunna uppnås på
de olika arbetsplatserna. För
porslinsindustrins vidkommande
skulle betydande fördelar kunna
utvinnas, ty bland K. F: s anställ
da torde porslinsindustrins arbe
tare vara bland de sämst avlönade.

Om vi nu kunde bilda en egen

förbundsorganisation och därige
nom även erhålla ökat inflytande
över företagets skötsel, vad hade
vi då för användning för de höga
kontingenter, som vi nu erlägger
till förbundet?

Vi kunde väl inte strejka i vårt
eget företag. Följaktligen skulle
kontingenten kunna reduceras be
tydligt. I stället för att betala 1.70
kr. per vecka, så kunde veckoav
giften utgå med låt oss säga 0.70
kr. per vecka. Denna summa kun
de dels användas till att bestrida
rena omkostnader för det nya för
bundets verksamhet, dels tjäna
som arbetslöshetskassa. Ty hur
väl ett samhälle än är organiserat,
torde det likväl komma att uppstå
tillfälliga arbetslöshetsperioder.
Att i ett samhälle, där arbetar

na själva har makten, betala in bi
drag till strejker, som riktar sig
mot det egna av arbetarna förval
tade samhället, har ju ingenting
med sund logik att skaffa.

Ovanstående reflexioner kring
det framtida fackliga arbetet har
kanske inte i tillräcklig grad syss
lat med våra lokala fackliga pro
blem i Gustavsberg. Men då Gus
tavsberg kan sägas utgöra Koope
rativa Förbundets stora experi
mentalfält, äger ovanstående syn
punkter en särskild aktualitet för
oss. Må vi därför beträda de vägar
som vi tror leder mot ett bättre
och lyckligare samhälle - den so
ciala staten. Axel öhlund.

Kooperationens 100-årsminne
aktualiserar

de kooperativa idee.rna
Genom de 100 åren ha dessa visat sig starka och
fruktbärande. Diskutera gärna kooperation,
men studera först dess ideer och vad den ut
rättat. Lösa hugskott och fritt uppfunnen ar
gumentering har intet värde i jämförelse med
saklig kunskap.

Lämplig litteratur kan Du få låna eller gratis
erhålla genom hänvändelse till kontoret, tel. 168,

KONSUM GUSTAVSBERG



GUSTAVSBERGARE!\ FEBRUARI 19-U

SUCIALf1ÅHDEN I GHSTAVSBEHG
PÖH HHNDHA ÅH SEDAN.

VAD PROTOKOLLEN BERATTA.

Forts. från föreg. nummer.
Innan frågan om den fattiga än

kan avgjorts, "framställde arren
datorn av Väsby säteri, herr Olof
Forsström, den anmärkning, att då
Gustavsbergs ägare, till bedrivan
de av deras Porcellaine och vax
ljusfabriker behövde en folkmängd
av nära 200 personer, samt då fa
briksarbetare i allmänhet anses för
mera fattige men till levnadssättet
ofta mindre ordentlige än annat
arbetsfolk, ävensom då Gustavs
berg i anseende till sitt hemmans
tal, varefter alla onera utgå, icke
utgör mera än tre fjärdedels man
tal, vilket ensamt kan komma att
lämna flera fattighjon än hälften
av hela församlingen, ansåg herr
Forsström församlingen ingalunda
förbunden eller i stånd att åt Gus-

tavsbergs ålderstigna arbetare el
ler i fattigdom avlidna bruksarbe
tares änkor och barn lämna behöv
ligt underhåll. Häruti instämde al
la närvarande sockenmän enhälligt
och bådo ordföranden att hos Hög
loflige Landshöfdingeämbetet ej
allenast anmäla änkan Christina
Persdotter och dess barn till något
av Högloflige Landshöfdingeämbe
tet beroende eller av dess hög
gunstiga förord måhända lättare
beredda underhåll, utan även före
draga församlingens bekymrade
förlägenhet i anseende till sine
månge och av Gustavsbergs mång
taliga arbetare ökade fattige, även
som att hos Högloflige Landshöf
dingeämbetet i ödmjukhet hem
ställa om eller i vilken mån för
samlingen kan tillförbindas att för
de senares underhållande ansva-

överensstämmelse med förslaget
blev det emellertid inte förrän den
10. juli nämnda år. Kostnaderna
för reparationen skulle lika förde
las på alla hemmanen.
Efter slutade överläggningar i

denna fråga erinrade herr J. Wret
man på Aspvik, "att, då Gustavs.
berg, som till hemmanstal, varef
ter alla tillskott såsom det ifråga
varande beräknas, icke bestiger

. .· .. sig till mera än ¾, mantal, och till
Det ~ar aldrig var!t la~t att va- fabrikernas bedrivande användes

_ . __ _ _ ra fath~, men det _maste ! al~a f1:1:ll flera hundrade personer, av vilka

~(s
ha var!t betydligt svarare for mer än hälften av församlingens
hundra ar sedan an nu. fattighjon kunde komma att utgö-J R E V S K O LA N \-- Vid sockenstämma den 13 febr. ras, ansåg han församlingen inga-

••
0
c~L,.,. 1831 beslöts att i två våningar lunda förbunden eller i stånd att åt

Var god sänd mig prospekt över det uppföra en 17 alnar lång och 15 al- Gustavsbergs eller dylika inrätt
Imne jag strukit under. nar bred (c:a 10,2X9 m.) bygg- ningars ålderstigna arbetare eller

nad till skolhus och fattigstuga. i fattigdom avlidna arbetares än-:
Samtidigt skulle här finnas bostad kor och barn lämna behövligt hus
för skolmästaren, barnmorskan rum och underhåll, vartill all rät
och kyrkvaktaren. Ett hus efter tighet lämpligast vid detta tillfälle
denna plan ställde inte i utsikt nå- borde dessa inrättningar frånkän
gon större komfort och bekvämlig- nas, varemot de personer som an
het för så många inneboende. Löjt- vändas till skötandet av lantegen
nant Pettersson på Saltarö var här domen, vilken till fattighusets re
förslagsställare. Då protokollet paration bidrager, naturligtvis åt
skulle justeras följande söndag, njuta lika rätt med de övriga
hade von Schewen fått honom med hemmanens invånare. Härutinnan
på ett annat förslag. Det gick ut instämde församlingen genast en-

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på att reparera det gamla kyrko- 11 hälligt och skulle, då av Gustavs-
herdebostället, vilket redan nu åt- bergs ägare ingen nu var tiilstä

Obg. skilliga år tjänat både som skolhus des, disponenten av Gustavsbergs
och fattigstuga. Något beslut i fabriker herr grosshandlare Ham-

LÄOG GRUNDEN
Till DIN FRAMTID
studera,
komplettera vid

Kurser i följande dmnesgrupper:

Svenska, Främmande språk, Före
ningslivets problem, Samhällslära och
-iationalekonomi, Aktuella sociala
spörsmål, Praktisk handelskunskap,
Matematik och naturvetenskap, Tek
niska kurser . (Maskinteknik, Verk-

stadsteknik och Elektroteknik).

Adress:

ra".
Eör tillfället skulle änkan få nå

got understöd. Den 19 september
utbetalades till henne från fattig
kassan tre riksdaler och sexton
skilling. Räkenskaperna visa ock
så, att hon för de två följande
åren, då hon bodde än i Nora, än
på ett par andra platser i socknen,
erhöll tre riksdaler för varje kvar
tal.

Kossa med ryggskott.
En pojke i småskolan skulle berätta nå

got om kon.
- Ser fröken, sade han, jag red en

gåing på en kossa, men så gjorde hon
ryggskott och pladask, så trillade jag av.

Inga tänder alls.
Fröken berättar J småskolan om råttor

na och Säger bl. a., att dessa blott ha fyra
tänder, gnagaretänderna.
- Ja, fröken, kommer det från någon

i klassen, min mormor har inga tänder
alls, hon.

Doktorns skohorn.
Småskoleklassen har varit hos doktorn

för undersökning, och en flicka berättar:
- Fröken, doktorn stack ett skohorn i

halsen på mig:

Kåi<iolmarn.
I skolan kom en dag en pojke med ett

glas, vari han hade en_ puppa av kål
fjärilen.
- Ser fröken, sade han, jag hittade,

ingen mask, bara den här kåldolmarn.
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G u st R II s h er fJ s n H t t.
Ky11kan.

Vid kyrkofullmäktiges tredje ordinarie
sammanträde den 21 dec. 1943 förekom
mo bl. a. följande val: till fullmäktiges
ordf. för 1944 omvaldes Oscar Söderberg
och till dess v. ordf. omvaldes Axel Björk
man. Till ledamöter av kyrkorådet för pe
rioden 1/1 1944-3,1/12 1947 valdes: Jo
han Movinger, Carl Pettersson, Gunnar
Ekberg, Clary Lindholm, Gustav Lorang,
Axel fall, Bertil Andersson och Gösta
Göransson. Till suppleanter för samma
tid valdes: John Pettersson, K. E. Nilsson,
Sven V. Andersson, Margit Pettersson,
Astrid Nilsson, John Svensson, Tore
Scholtze och Bengt Boox.
Till revisorer för 1944 omvaldes: An

ton Kock, Gustav Gehlin och Arvid Eriks
son.

Vid pastoratskyrkostärnma samma dag
omvaldes pastoratskyrkorådet: för Gus
tavsberg: Carl Pettersson, Gunnar Ek
berg, Axel Björkman och Axel fall, för
lngarö: Sven Löfborn och A. Norman,
Till suppleanter valdes: Bertil Andersson,
Sven Jonasson, Clary Lindholm, Gustav
Lorang, Ragnar Nilsson och Albert Zet
terberg.
Vid kyrkorådets sammanträde den 7

jan. omvaldes till kyrkvärdar för perioden
1/1 1944-31/12 1947 Carl Pettersson och
Gunnar Ekberg. För samma tid utsågos
följande medlemmar till kyrkogårds
nämnd: Gunnar Ekberg, Gustav Lorang
och Gösta Göransson. Till kassaförvaltare
för 1944 utsågs Volmar fagergren.
Från kyrkan må för 1943 även få om

nämnas, att söndagsskolan har pågått un
der skolterminerna. En kamratförening
har en del av de sista årens konfirmander
bildat, Kamratkedjan, med Olle Blom
qvist som ordf. Vid sitt första framträ
dande någon gång i februari kommer
Kamratkedjan med spelet _"I Betlehem".
Såväl under våren som särskilt under hös
ten ha flera högtidsgudstjänster hållits i
kyrkan, bland vilka må nämnas: Norge
aftonen, lottainvigningen, orgelinvigning
en, en sjörnansfilm, ett föredrag om fång
vård, adventvespern med ljuståg, advents-

marstrand genom protokollsutdrag
erhålla del av detta församlingens
beslut".
Något positivt resultat synes

det nu inte ha blivit av denna
framställning. Det unga fabriks
samhället vid Farstaviken hade
naturligtvis ännu inte på allvar
fått något de gamlas problem. Men
det kom så småningom.

Forts. i nästa nummer.

konsert-en o. s. v. Vid de flesta av dessa
tillfällen har kyrkokören och manskören
medverkat. Tio vigslar och sju barndop
ha under året förekommit .i kyrkan. Det
är glädjande att de s. k. kyrkvigslarna
börjat bli omtyckta högtidsstunder för
församlingen. Det har ju av ollka anled
ningar inte alltid varit så.

Under 1943 uppgick kollekterna i Gus
tavsbergs kyrka till 1.644: 05 kr. och un
der 1942 till 823: 28 kr.

Som församJ.ingens präst vill jag vid
detta tillfälle tacka för allt stort förtroen
de under 1943, för allt gott samarbete i
olika kornmitteer och institutioner och för
all sporrande uppmuntran.

Johan Mov•inger.

Årsmöte, barnfest och lekstuga
har 22-23 j,an. ordnats av Hernbygdsgil
let. Från årsmötet rapporteras att 10 nya
medlemmar vunnit inträde och att Gillet
söker anslutning trll Svenska Ungdoms
ringens stockholmsdistrikt, som i dagarna
firar sitt 25-årsjubi,1,eum. Vid; barnfesten
var jultomten närvarande och folkdans
laget fick barnens särskilda applåidi för ox
dansens framförande. På kvällssamkväme1
medverkade Delsbostintan till allmän för
tjusning. Ailsång, folkdansuppvisning och
lekar utfyllde programmet. Gillemedlem
marna hade lagt rned ett gott arbete även
vid dekoreringen av gymnastiksalen, som
verkade riktigt inbjudande medi sitt tak av
girlanger ii grönt och rött.

Kommunalfullmäktige
höll sitt sista ord. sammanträde för året
den 13 december 1943 å Värdshuset.

Efter de vanliga, mledningspunkterna,
uppläsning av kungörelsebevis, upprop
samt val av justeringsmän vidtogo valen.
Först valdes ordlförandie i kornmunadfull
mäktige för år 1944 och omvaldes härtill
enhälligt Gunnar Andersson, till vice ord
förande för samma tid valdes herr Vjlh.
Gezelius, T,i-11 ledamöter av kommunal
nämnden för åren 1944-1947 omvaldes
herrar Samuel Svenson och Birger Lind
berg samt nyvaldes herrar Erik Nilsson,
Harry Pettersson, Harald Andersson, Gus
taf Andersson och Albin Åhberg,
Till ordförande i kommunalnämnden för

samma tid omvaldes enhälligt herr Samu
el Svenson och till vice ordf: herr Harry
Pettersson.

Vidl val av hälsavårdsnämnd utsågs tHI
ledamöter för åren 1944-1947 herrar Ha
rald Lindholrn, Ax-el FaB, Gustav Svens
son, fru Märta Eriksson och herr Harry
Brogren samt till ordförande herr Harald
Lindholrn och: tiH vice ordif. Axel Fall.

Härefter beslöts att till taxeringsnämn
den för år 1944 skulle inväljas sju leda
möter. Valda blevo herr Hj. O!son, V,
Fagergren, Gustaf Andersson, Verner
Lindberg, Gösta Göransson, Bernhard
Andersson och Karl Aug. Karlsson.
Till ledamöter ,i farniljebidragsnämnden

för åren 1944-1947 valdes fröken Majken
Bjersbröm, herrar Georg Boox, Axel FaH
och V. Fagergren.
Till ledamöter av pensionsnämnden för

år,en 1944-1947 valdes herrar Eri!k Wad•
ström, Gunnar Flo.ren och fröken Tyra
Andersson. Till folksko.lestyrelsen för åren
1944-1947 beslöt fuJLmäktige utse nio le
damöt,er och valdes härtill herrar Georg
Lundg1ren, Harald Andersson, Georg Boox,
Erik NiLsson, Alice Pettersson, Hartvig
Johansson, Lennart Svensson, Kristian
Groth o,c.h Edvin Nilsson.

Barnavårdsnämndens ledamöter omval•
des för åiren 1944-1947 och äro herrar
J. A. HeUqvist, Oscar W. Johansson.· Till
nämndens ordförande omvacldies herr J. A.
Hellqvist.

Vid valet ,av nykterhetsnämnct utsågos
herrar Elis Sander, Philip Hallbe.rg och
Sven Andersson :för åren 1944-1947 samt
Oscar Wadström och frök!en Anna Rock•
berg för åren 1944-1945. Till ordförande
för åren 1944-1947 omva1des herr Eli:1
Sander och till vice ordförande herr Sven
Andersson.

Inkvarteringsnämnd valdes för år 1944
och utsågs till ledamöter Anna Larsson,
Gustaf Lor,ang, Kar,! Aug. Karlsson och
Maria Engström. TiH ordförande omval·
des handelsförest. herr Jo,el Pettersson.
Till revisorer för granskning av den

borgerliga kommunens räkenskaper och
förvaltning under år 1944 valdes henrar
Gustaf Gehlin och Anton Kock med' herrar
Anton Ande;rsson och Karl Otto Rissner
som suppleanter. Till revisor för gransk·
nin,g av kr.is1:idisförbundets samt för polis•
dlistri1ktsförbundets räkenskaper och för•
valtning för år 1944 omvaldes herr An,
ton Kock medl her.r Axel Fall som supp!.
Till ortsombud för bosättningslån åre11

1944-1945 omvaldes kommunalordf. hert
Samuel Sve,nson. Ti.JI fornminnesvårdare
för år 1944 omvaldes över,lärare V. Geze
lius.

Härefter beslöts tillsätta ,en kommitte
av sex personer, vilka ha att i s.in helhe1
utreda frågan om upprättande av yrkes,
skolor och därmed sammanhängande trå,
gor i anslutning Ull de av rekto·r Klu.m
från Nacka den 13/11 vid möte å Gus
tavsbergs Värdshus lämnade informatio
nerna rörande ungdomens yrkesutbild~
ning. Vid verkställt val av kommitterade
utsågos her•rar Georg Lundgren, V. Geze
lius, Gunnar Andersson, Axel öhlund,
Fredrik MöUer och V. Fagergren.
På framställd begäran beslöts befria
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herr Samuel Svenson från uppdraget som
ledamot av den s. k. Idrottsplatskomrnit
ten. I hans ställe utsågs herr Harry Pet-
tersson. M. B.

Baptistförsamlingen
höll sitt årsmöte på trettondagen. Av års
berättelsen framgår, att verksamheten i
stort sett fortgått som närmast föregåen
de år. Tillsammans med rnissionsförsam
!ingen har hållits ett alliansmöte varje må
nad och dessutom alla möten under två
månader på sommaren. De flesta av des
sa senare voro friluftsmöten och höllos
pål olika platser i samhället. Också böne
veckan i januari ·gick i gemenskapens
tecken. Avslutningsrnötet hölls dlå i kyr
kan.

Efter 2½ år som församlingens predi
kant och föreståndare lämnade pastor S.
Carlsson den 1 april denna sin anställning.
Sedan dess har predikoverksamheten up
pehållits av flera predikanter och missio
närer. Församlingen har sålunda inbjudit
föl många offentliga gudstjänster, varige
nom 'den sökt nå människorna medl bud"
skapet om frälsningen i Jesus Kristus.

Årsredogörelsen vittnar ocikså om, att
ungdornsförerungen utfört ett mycket gott
och välsignelserikt arbete under året. l
juniorföreningen och söndagsskolan har
en trogen lärarekår arbetat.

Under året har församlingen också ver
kat på andra sätt. Sålunda har en ej för,
aktlig summa insamlats för rnissionsända
mål i hemland och hednavärld, Tillsarn
man med en del andra sammanslutningar
i samhället har den deltagit i nykterhets
folkets .diag. Den har ock lämnat bidrag
till julinsamlingen för patienterna vid Utt
rans sanatorium.

Julens möten ha varit goda och ganska
väl besökta. Söndagsskolans julfest den
2 jan. var mycket välbesökt -av både för
åldrar och barn. Vi kunde glädja oss åt
fullt hus. Barnen själva svarade för en
de! av programmet Vidare utdelades bib
lar och premieböcker till de barn, som
gått längst i söndagsskolan.
Församlingens kassaomslutning under

året var 3.519 kronor, med en god' behåll
ning till det nya året. Oskar Johansson,
som i tjugo år tjänat som kassör, undan
bad sig återval. Birger Lindberg, är ordf.,
Aug. Eriksson sekr. och Emil Jansson
kassör. Genom inflyttning och dop har
församlingen ökat med tre medlemmar.
Antalet vid årsskiftet var 82.

Vår önskan på det nya året är, att fre
dens dag snart måtte komma och att vål
det diåJ ej bestämmer v.illkoren, utan att
det blir en fred i Kristi anda.

E m i,! Jansson.

--o--
ANNONSERA

i Gustavsbergaren !

Lösnummer 30 öre.

Skydda barnen mot difteril
Kostnadsfri skyddsympning kommer att under den när

maste tiden äga rum i Gustavsberg. Närmare meddelan
den genom kungörelser.

Provinsialläkaren och Hälsovårdsnämnden.

Det

Det minnesrika Jret 1844
öppnade en liten skara
flanellvävare en koopera
tiv butik i ett gammalt
hus vid Paddgränden i
den engelska staden Roch
dale. Det var några fattiga
men i anden brinnande
pionjärer, som därmed
toga sin varuanskaffning
i egna händer. Miljontals
hem ha följt deras exempel.

minnesrika dret

I ett gammalt hus vid
Paddgrdnden tändes en låga

8 Kooperationens utveck
ling under ett århundrade
från en anspråkslös begyn
nelse i bakgatornas sk jul till
ett storslaget framträdande
i våra dagars hygieniska
mönsterbutiker, varuhus och
fabriker är berättelsen om
vad som kan uträttas ge
nom hängivet, plikttroget
och oegennyttigt samarbete i
småfolkets led.

Nordens kooperatörer ha i
samverkan byggt LUMA-

fabriken, som brutit den in
ternationella glödlampskar
tellens makt över prisbild
ningcn. LUMA visar vägen
för fortsatt internationell
verksamhet efter kooperativa
linjer. Redan nu ha LUMA
fabriker byggts i Norge och
Skottland.

När kriget är slut, skall den
kooperativa iden vara en fyr
båk, som visar v2.gen till fred,
frihet och välstånd genom
hemmens fria samverkan.

Konsum/Kooperati-ua
Umeå 1944 - Larsson & C:o Tryckeri



Aprilnumret ETT
har i viss utsträckning fått prägeln
av Wilhelm-Odelbergs-nummer. Den
25 maj ha jämt hundra år förflutit,
sedan Oscar Wilhelm Odelberg föd

. des. Och då han säkerligen betytt
mer för Gustavsberg än någon annan
enskild hittills, må utgivandet av
Oustavsbergarens Ode/bergs-nummer
anses motiverat.

Från och med detta nummer di
stribueras tidningen till prenumeran
terna genom posten. Den kommer i
övrigt att på vanligt sätt tillhanda
hållas genom Konsum.

REDAKTIONEN.

I

MINNE~
Ett minne kan blekna med solvarvens Ett minne kan sätta vår tanke i gång

gång
och gömmas för valeande tanke.
Men skiftande minnenas färgrika fång
kan livskraft ock .ge till den kranke.

Ett mitmje kan tära oss djupt i vår själ
med tuseniald smärta och plå~.

med frihetens fruktbaJl'a råga.

till färder på ofarina vatten.
Ett minne kan fylla vårt hjärta med säng,
som tonar i mörkaste natten.

Ett minne .kan växa på mångfaldigt vis
och fylla till brädden värt sinne. -
På stormfyllda stigar, i dimma och dis

Men det kan ock möta en tankarnas träl är nåd i vart solbelyst minne,
OSCAR LöVOREN.

,_ Gustavsbergs Porslinsfabrik, teckning av M. Iseeus, 1870.
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f RJ'OJ'.

Av GöSTA BORG.

Det är en gammal känd regel,
att man sällan förstår att rätt
uppskatta vad man äger, förrän
man riskerar att förlora det. För
några år sedan tycktes det hotan
de nära att Danmarks och Norges
öde även skulle bli vårt. Säkert har
detta hot och de ohyggligheter,
som övergått dessa länder, till
fullo lärt oss inse värdet av att
vara medborgare i ett oberoende
och demokratiskt land. Numera
har emellertid kriget tagit en an
nan vändning. Varken vår själv
ständighet eller demokrati tycks
hotas av någon överhängande fara
av det slag som drabbat våra
grannländer.

I stället för de yttre har nu de
inre faror, som eventuellt kan hota
vår demokrati, börjat sysselsätta
sinnena. Till skydd mot dessa inre
faror har från olika håll bl. a. fö
reslagits,- att man i hem och skola
direkt skulle taga sikte på att fost
ra de unga till demokratiskt tän
kande och handlande. Jag har icke
för avsikt att här gå in på, hur
man tänkt sig, att denna fostran
skall gå till. Jag vill endast försöka
rikta uppmärksamheten på den fa
ra för demokratins bestånd, som

enligt mitt förmenande är den
mest väsentliga.

I skolan kan det någon gång
hända, att jag låter barnen i min
klass själva "regera", t. ex. under
en' gymnastiktimmas lek. De får
då bestämma, vilka lekar som ska
förekomma och i stort sett sköta
sig själva. Denna frihet hälsas all
tid med stort jubel. Men hur avlö
per det hela? Många gånger utfal
ler försöket till belåtenhet för bå
de lärare och elever, men oftast
blir resultatet något helt annat och
sorgligare än barnen tänkt sig. De
kan helt enkelt icke komma över
ens. Det blir ibland riktiga "parti
strider", som kanske slutar med,
att barnen uppmanar läraren att
leda leken på sätt som han anser
bäst och därigenom göra slut på
oenigheten.

Vilken är då anledningen till att
barnens självstyrelse misslyckas,
när intressena går isär? Barnen
tänker i regel ej på att med frihet
följer ansvar. De flesta vill endast
se sina egna önskningar förverkli
gade och de inser inte alltid, att
enighet endast kan uppnås genom
att var och en prutar av på sina
krav.

Tyvärr förhåller det sig på det
ta sätt även med många vuxna.
Det finns människor, som väl kän
ner till de förmåner, man i ett de
mokratiskt samhälle har rätt att
kräva, men å andra sidan mindre
fäster sig vid demokratins förplik
telser. Och dock är det så, att de
mokratin ställer betydligt större
anspråk på självdisciplin och an
svar än något annat samhällsskick.
Det kan ej nog starkt framhållas,
att demokratins fortbestånd.är be
roende av i vad mån vi inser och
förmår uppfylla, vad den kräver av
oss.

Man kan nog säga, att en viss
grad av demokrati alltid har fun
nits i vårt land. Men ett första all
varligt försök till folkstyrelse
gjordes under 1700-talet, under
den s. k. frihetstiden. Varför blev
denna tid, som man till en början
ställde stora förhoppningar på, ej
alls vad man väntat sig? Förkla
ringen är den, att vårt folk då var
ken kände det ansvar, som nödvän
digtvis måste följa med den ökade
friheten, eller ägde den vilja till
samarbete, som trots olikhet i åsik
ter krävdes, då hela folkets intres
sen stod på spel. Detta ledde till
häftiga partistrider, vilka medför
de folkväldets undergång.

Varför gick den demokrati un
der, som fanns i Tyskland före na
zismen ? Enligt min uppfattning
var verkliga orsaken den, att par
tistriderna i Tyskland urartat till

, den grad, att kaos hotade. Under
sådana· förhållanden var det inte
svårt för Hitler att genomföra re
volutionen. Folkomröstningar är ju
något, som är utmärkande för de
mokratiska länder, men som be
kant har sådana även ägt rum i
Tyskland strax efter nazisternas
makttillträde. Jag har ingen anled
ning tro, att det är falska eller i
väsentlig grad missvisande siffror,
som uppgivits, när resultaten av
omröstningarna visat, att majori
teten av tyska folket till en början
gillade Hitlers göranden och låtan
den. Att nazistregimen snart nog
skulle medföra nytt krigselände,
var det endast ett litet fåtal som
anade. Jag är övertygad om att
flertalet tyskar visserligen bekla
gade, att demokratin förlorats,
men ändock föredrog, att en stark
man nu bringat en viss ordning och
reda i landet. På samma sätt före
drog man i vårt land Gustav III: s
inskränkning av friheten framför
partiväldet och stridigheterna.

Förhållandena i Frankrike ome
delbart före nuvarande kriget skul
le man också kunna ange som
exempel på hur partistrider kan
urarta därhän, att demokratin
sätts i fara. Dessa stridigheter kan
icke enbart förklaras bero på syd
länningarnas hetare temperament.
De måste .bero på, att en sant de
mokratisk inställning saknas hos
folket. Jag misstänker, att hade
icke kriget kommit emellan utan
detta tillstånd i Frankrike fått
fortvara, hade demokratin trängts
undan av diktatur i en eller annan
form.

Villkoret för att en demokrati
skall kunna bestå och främja en
sund utveckling på livets olika om
råden är, att varje medborgare
fritt får bilda sina åsikter, uttala
dem och kämpa för dem. Ja, detta
är något som han icke blott får
utan även bör göra. Men denna
rättighet måste den enskilde med
borgaren även tillerkänna varje
annan medborgare. Han måste där
för taga hänsyn till och tolerera
andra åsikter än dem han själv
omfattar. I själ och hjärta är man
icke en demokrat, om man ej kan
respektera eller samarbeta med en
människa, därför att hon har en
annan åsikt än man själv. Det är
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I s11Jt111erJi11ns feclien.
I år har ett hundra år förflutit, sedan de berömda

Rochdalevävarna startade sin förening vid Paddgrän
den. Det skedde den 21 dec. 1844. Trots att lokalen·
var av torftigaste slag och trots att varulagret var i
knappaste laget, hade vävarna klart för sig, att de
voro vägbanare för en stor ide, som skulle gå segran
de över världen. Karakteristiskt nog kallade de sin
förening "De redliga Rochdalepionjärernas koopera
tiva förening".

De engelskatextilarbetarna levde under 1800-talets
första hälft under de mest miserabla förhållanden.
De hade sannerligen anledning att klaga. Man beslöt
att skicka en deputation till regeringen i London för
att genom höga vederbörande få lindring i sin nöd.
Textilarbetarna fingo företräde för R o b e r t P e e l,
men han gav dem inga löften. "Tag ni era engelägen
heter i egna händer", lödo hans avskedsord. Arbetar
na fingo fara hem, lika tomhänta .som de kommit,
men i verkligheten hade de fått ett uppslag, som när
det förverkligades, skulle bli fröet till en världsöver
spännande skapelse,

Vävarna startade en s p a r k 1 u b b. De sparade
15-20 öre i veckan - mer förmådde de inte. När de
åstadkommit 500 kr. hyrde de sin enkla butikslokal
och köpte sitt lilla varulager. Under smädelser från
gatans slödder öppnade de sin butik, där varje köpare
kunde bli medlem och erhöllo samma rättigheter som
andra medlemmar.

S j ä 1 v h j ä 1 p s tank en är kooperationens le
dande ide. Rörelsen är ett stolt vittnesbörd om att
även de fattigaste kunna skapa drägliga förhållan
den, om de enigt hålla samman och sporrade av en
stor ide oförtrutet arbeta för att skapa en lyckligare
värld.. .

ÄV<:!n den svenska kooperationen kan snart se till
baka på en hundraårig utveckling. Redan 1850 grun
dades den första konsumtionsföreningen i vårt land.
Det skedde 1850 i örsundsbro i Uppland på initiativ
av landshövdingen i Uppsala län, Robert von
K r a e m e r.. Föreningens medlemmar voro mesta
dels jordbrukare och hantverkare i trakten. Under de ,
följande årtiondena bildades ett stort antal konsum
tionsföreningar, i allmänhet på rena landsbygden.
Även i brukssamhällena slog kooperationen snart rot,
bl. a. i Gustavsberg. Tyvärr ha icke de handlingar
bevarats, som skulle kunna ge en inblick i kooperatio
nens genombrott i Gustavsberg, men efter allt att
döma togs det första initiativet redan på 1860-talet.
Vid det första svenska arbetaremötet i Stockholm

1879 deltog bl. a. en ingenjör P e r L i n d e 11 från
Gustavsberg, och han nämnde i en diskussion om
"arbetareassociationer", att det i Gustavsberg fanns
två konsumtionsföreningar, "vilka i närvarande
stund utöva en rätt betydlig verksamhet".

Efterhand koncentrerades varuförmedlingen i. Gus
tavsberg till ett företag, Gustavsbergs fabriks upp
köpsförening. Denna förening ägde formellt koopera
tiv karaktär, men den förvaltades i realiteten som
en vanlig brukshandel. Bruksledningen med bruks
patron 0. W. 0 de 1 berg i spetsen intresserade sig
i hög grad för föreningens förvaltning och gav alla
direktiv, som bestämde verksamhetens planläggning.
Märkligt nog var kontanthandeln helt avskaffad i
föreningen. I stadgarna angavs, att "varor uttagna
under en månad skola betalas å fabrikens kontor på-

. följ ande avlöningsdag". Detta system hade införts i
det lovvärda syftet, att husmödrarna först skulle kö
pa allt vad till livets nödtorft hörde, varefter husfa
dern skulle till eget förfogande ha vad som blev över
I verkligheten fick detta kreditsystem de betänkligas
te sociala konsekvenser. Skuldsättningen 'fick en väl
dig omfattning, ända därhän att många familjer
praktiskt taget aldrig fick kontanta medel att röra
sig med. För att råda bot på det onda höjdes priserna
och därigenom återbäringen, men ej heller detta
hjälpte. Även återbäringen fick.i regel användas som
avbetalning på skulder till föreningen. Man måste
t. o. m. införa ransonering: svårt skuldsatta familj er
fingo ej tillstånd att taga ut varor, hur de ville, utan
de tilldelades poletter, som de fingo handla för. För
eningens "verkställande direktör" hade det delikata
uppdraget att fördela dessa poletter !

I samband med det första världskriget började de
demokratiska· ideerna få starkt rotfäste i ,Gustavs
berg. Man började på allvar reagera mot den "upp
lysta despoti", som härskade, isynnerhet som den up
penbarligen på många punkter ej var så upplyst, som
man kanske tidigare trott. Man upptäckte, att köpar
na-medlemmarna i verkligheten hade beslutanderätt
i uppköpsföreningen, och man beslöt 1919 att ombil
da föreningen till en modern konsumtionsförening,
som skulle söka anslutning till Kooperativa förbun
det. Full kontanthandel infördes, och det visade sig
omedelbart, att man nu slagit in _på en: väg, som led
de till ordnad ekonomi för såväl medlemmar som
förening. Konsumtionsf'öreningen räknar numera
1,421 medlemmar. Den hade 6 butiker år 1943 och en
omsättning av 1,85 milj, kr. Det egna kapitalet upp:
gick till 405,000 :- kr. (insatser och reservfond)."

Konsumentkooperationen har börjat med att orga
nisera detaljhandeln, den har fortsatt med grosshan
deln och produktionen. Gustavsbergarna ha lärt kän
na kooperationen icke endast som varuförmedlare
utan även .som industriföretagare och arbetsgivare.
År 1937 köpte Kooperativa förbundet fabrikerna i
Gustavsberg. Sedan dess har en sjudande nydanings
verksamhet varit igång i samhället. Man kan utan
tvekan tala om en ny industriell revolution i Gustavs
ber.

Framåt, den unga tidens tösen är.
Vad stilla står, förmultna skall och ramla. ·
Men allt, som livets frö inom sig bär,
till nya former bildar om de gamla.

Så djupgående förändringar, som ägt och aga rum
i Gustavsberg, måste alltid innebära svåra rubbningar
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Hembygdens natur.
Till liv du väcktes vid lagunens

vatten,
invid korallens konstnärsbyggda

rev,
när lotusblomman i den ljumma

natten
sitt drottningnamn 'bland blom-:

mors mångfald skrev.

Kom, jungfruvind, på varje hjärta
andas

och lös de band, som livet hårdhänt
knöt.

Då skall den väna vårens morgon
randas.

Sin frihet får, vad frost i bojor
slöt.

Spänn av kung Bores vita silver
söljor

och krossa kronan vid hans rikes
fall,

gör drivorna till sommarfria böljor,
som varsla om, att vinterns makt

är all.

Din värmevåg har blom för äng
och hagar

och sprider doft i-vit konvaljegård.
Du följer skaparordens givna

lagar, ·
och livet ler i varje sångs ackord.

Lägg sydländsk glöd på nordbons
kalla äril

att vår och liv må vakna upp igen
med blad och blom, med dans

av/fläckig fjäril;
låt nordan inte åter söva den.

Kom, sunnanvind, med dina ljusa
drömmar,

lys allt vad vrångt och vresigt är
i bann

och giv åt fantasien fria tömmar,
när tanken selar diktens ädla

spann.

J. A. LöFDAL.

Forts. från sid. 2.
heller icke förenligt med god och
utvecklingsfrämj ande demokrati
att t. ex. motarbeta ett reformför
slag endast därför, att det här
stammar från ett annat politiskt
läger än det i vilket man själv hör
hemma. ·

För att i någon mån skapa för
ståelse för att olika åsikter och
partier kan vara berättigade,
har det hänt, att jag i skolan an
vänt följande liknelse: En man

Forts. från sid. 3.
i gamla inkörda vanor. Det är dock
uppenbart, att utvecklingen går
hän mot avgörande förbättringar
för samhället och dess innevånare.
När vi i år kunna fira kooperatio
nens hundraårsjubileum, står även
Gustavsberg som ett stolt vittnes
börd om kooperationens uppbyg
gande kraft. I en tid, då de krigis
ka bragderna fånga brorslotten av
vårt intresse, kan det finnas anled
ning komma ihåg, att det dock är
det tysta, plikttrogna vardagsarbe
tet, som skapar lycka och välstånd.
I den sargade värld, som kriget
lämnar efter sig, behövs mer än
någonsin det samarbete, som är
kooperationens livgivande kraft:
inbördes hjälp för att täcka de
mångas behov, icke för att skapa

, vinst åt ett fåtal kapitalägare.
Herman Stolpe.

driver en affär. Han har en son,
och när denne är gammal nog att
taga verksam del i affärens sköt
sel, vill han genomföra en del för
bättringar och moderniseringar.
Han kanske vill · · skaffa större
skyltfönster, ny inredning o. s. v. ·
Men fadern sätter sig på tvären.
Han tycker, att det gamla duger
gott. Faderns och sonens olika in
ställning gör, att de endast kan
enas om verkligt välbetänkta re
former. Båda komplettera varand
ra ganska väl. Utan sonens moder
niseringsiver skulle affären icke
kunna utvecklas utan gå tillbaka,
och tack vare faderns bromsande,
konservativa inställning undvikes
förhastade reformer.

På samma sätt är. partierna till
fördel i en sann demokrati. Vilket
parti, som än sitter vid makten,
finns det alltid något oppositions
parti, vilket nagelfar alla förslag
och åtgärder, som företages av re
geringspartiet. Härigenom skapas
en garanti för att varje viktig åt
gärd blir föremål för grundlig dis
kussion, efter vilken i regel endast
välgrundade reformer kan genom
föras och äga bestånd.

Den demokratins inre fara, som
jag här talat om och 'som bl. a. ytt
rar sig i ofördragsamhet och sönd
ring, har vi kanske icke märkt så
mycket av i vårt land i senare tid.
Men vi måste komma ihåg.ratt vår

Hembygdskänslan ger uttryck
för den kärlek, som människan hy,
ser till den bygd, där hon fötts och
växt upp, eller där hon vistas läng
re eller kortare tid. Denna känsla
inbegriper såväl traktens männi
skor och natur som dess bygde
minnen.

För samlandet av bygdeminnen
ha bidrag lämnats i denna tidning.
Vår hembygds natur har däremot
inte blivit föremål för särskilt om
nämnande. Har då vår hembygd
inte en natur, som är värd att äl
skas, och som ytterligare kan stär
ka och fördjupa hembygdskäns
lan ? Jo, förvisso !

Här skola några få notiser om
Värmdöns natur lämnas.

Under istiden var Nordeuropa
täckt av en c: a 1.000 m. tjock is
skålla, en jökel. Jökelälvarna ur
holkade klippan, så att fördjup
ningar bildades. När sedan landet
höjde sig på grund av att det
tryck, som isen utövade, upphörde,
kommo dessa urholkningar i klip
pan att utgöra dalgångar och fjor
dar. Vid Östersjöns kuster, där ha
vet sköljde bort erosionsmateria
let, uppkommo de fjordar och vi
kar, som nu skilja skärgårdens öar
åt. Lerjordarna, som nu i ganska
stor utsträckning utnyttjas till åk
rar, ha givetvis bildats under den
tid landet låg under vatten, och
jättegrytorna vid ösby och grus
åsarna vid Ålstäket äro några
andra intressanta minnen från is
tiden. Så ungefär kunna vi tänka
oss, att vår bygds topologiska na
tur uppstått.

Efter hand invandrade sedan
växterna. Först kom en arktisk

nuvarande, tämligen fullkomliga
demokrati är mycket ung. Allmän
na rösträtten tillkom ju först 1918,
och vår samhällsordning har kan
ske ännu icke ställts inför något
verkligt avgörande prov. Vårt folk
har under denna tid icke haft att
brottas med så svåra problem som
exempelvis tyskarna efter förra
världskriget. Det är möjligt, att
tiden efter nuvarande krigets slut
kommer. att ställa vårt folk inför
stora påfrestningar, vilka kanske
till ytterlighet kommer att skärpa
meningsskiljaktigheterna. Ska vi
då vara mäktiga till det ömsesidi
ga hänsynstagande, som är en nöd
vändig betingelse för att fredlig
samverkan ska kunna uppnås?
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ldrottsföreningen.
Den 21 sept. 1906 bildade en del

ungdomar från • nöj esklubben
Gustavsbergs idrottsförening. Ini
tiativtagare till föreningen vo
ro Sven Johansson, Erik Jo
nasson, Ragnar Gustavsson och
Gustav Andersson. Av dessa
idrottsentusiaster finnes endast
en kvar på Gustavsberg, nämligen
Erik Jonasson. Sven Johansson var
föreningens förste ordf., Ragnar
Gustavsson v. ordf., Gerhard Pers
son sekr. och Gustav Andersson
kassör. Vilka de tre övriga ledamö
terna voro, har jag ej kunnat ut
forska. Några protokoll från de
första 2 åren finnas nämligen ej.
Enligt ett protokoll från ett sam
manträde den 10 sept, 1908 och un
dertecknat av dåvarande sekr. P.
A. Hansson avsade Sven Johans
son och Ragnar Gustavsson sig si
na uppdrag i styrelsen på grund av
flyttning. Till ordf. valdes Oskar

flora, sedan lövträd och barrträd
och undan för undan de- arter, som
nu jämte dessa utgöra växtlighe
ten.

Värmdön är, mycket artrik.
"Stockholmstraktens växter" upp
ger 749 arter (fanerogamer och
kärlkryptogamer) för Värmdö soc
ken, 684 för Gustavsbergs och 639
för Ingarö socken. Växtsamhälle
na äro också många. Här finnas
skogar, ängar, sjöar, havsstränder
o. ,s. v. År 1936 fridlystes ett löv
ängsområde, som kallas Storängs
udd å Beatelunds egendom i
Ingarö socken.

Vår hembygd har alltså en rik
och skiftande natur. Men hur till
varata vi då denna tillgång? Sva
ret blir: Genom vandringar, skid
och cykelturer. Då lära vi oss älska
den och njuta dess rikedomar. Då
få vi frisk luft och nya friska in
tryck.

Men för att naturen vid sådana
tillfällen skall kunna ge oss något,
måste vi ha någon kunskap om
dess topologi, flora och fauna. _

På höstarna bruka sällskap och
tidningar anordna svamputflykter
under ledning av en expert. Var
för skulle man då inte under våren
och sommaren kunna anordna lik
nande utflykter, då man studerade
alla växter och inte just bara hatt
svamparna? Det kunde ske i en
skiIdas eller i föreningars regi. -

Se Gren.

Idrottsföreningens styrelse 1925.

Söderberg, till v. ordf. Erik Jo
nasson.

Gymnastik stod först och främst
på programmet. Den hölls i klubb
lokalen under ledning av Karl Pet
tersson och löjtnanten V. Odel
berg. Våren 1907 började man
spela boll i Bleksäng. Föreningen
fick inbjudan från Neglinge IF till
en match, som förlorades med 8-
0. Hösten 1907 arrangerades täv
lingar i klubbparken, kombinerade
med andra festligheter. Några re
sultat härifrån finnas ej anteckna
de. Den fria idrotten slog igenom·
år 1908 med den då inflyttade P.
A. Hansson. Hansson var en god
allroundman. Han fick snart efter
följare i Edvard Möller och Osvald
Andersson, den förre olympiaman
1912 och svensk mästare 1913, den
senare mångårig distriktsmästare.
Alla deras resultat äro dock över
träffade så när som på stående
hopp. Så kom det ödesdigra året
1918, då föreningen upplöstes.

Gunnar Björk.

Åren 1914-1918 hade satt sin prä
gel på arbetet. Våra idrottsmän ·
blevo mobiliserade: Sommaren 1920
blev det åter fart i Bleksäng, Man,
hade skramlat till en boll. Stäm
ningen var god. Man beslöt att än
nu en gång bilda en förening. Gus
tavsbergs IF återuppstod efter att
i två år ha legat nere. Den 1 juli
1920 samlades stiftarna å Gustavs
bergs Värdshus. Styrelsen fick föl
jande utseende: ordf. G. Box, v.
ordf. G. Lorang, sekr. A. Unden
samt bröderna Dahlkvist, E. Fred
blad och Anders Bonnevier. Den 11
febr. 1921 intogs föreningen i Riks
idrottsförbundet. Redan detta år
fingo vi tre nya styrelseledamöter:
Gustav Blomberg kassör, Osvald
Andersson och Edvin Jansson. Det
fanns en fö:rening till på platsen,
IF Söderkamraterna, vilken upp
löstes och ingick i vår. De första
åren spelades mest fotboll och ban
dy. Småningom fick gymnastiken
och den fria idrotten fart. En verk
ligt god trupp utbildades under A.
Åbergs ledning. Gymnastikledaren
visade ett verkligt intresse för
idrottsrörelsen. På Anders Bonne
viers förslag invaldes han till he
dersledamot den 12 maj 1922. Lör
dagen den 3 mars 1923 arrangera
des de första skidtävlingarna för

· skolungdomen i Gustavsbergs folk
skola.

Bland de främsta idrottsmännen
inom föreningen på 1920-talet kan
nämnas Bror Söderling, Bror Ols
son, Axel Eriksson, Gustav Möller,
Edvin Lowndes och A. Hallberg.

De senaste 13 åren har förening
en haft ett omfattande program:
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OSCAR WI LH·ELM
Från sonens synpunkt.

Sedan industrialismen i början
av förra århundradet gjorde sitt
inträde såväl inom keramiken som
på andra områden grundlades Gus
tavsbergs Porslinsfabrik på 1820-
talet i konkurrens med den äldre
Rörstrand i Stockholm. Man kan ej
säga, att företagarna hade mycken
lön för sina mödor under de första
femtio åren av fabrikens tillvaro.
Bladet vände sig emellertid från
1869, då den· unge 25-årige löjt
nanten Wilhelm Odelberg tog hand
om ledningen.

Wilhelm Odelberg - född den
25 maj 1844 och son till den fram
stående jorddrotten och politikern
Axel Odelberg (född 1805, död
1884) på Enskede utanför Stock
holm - hade genomgått Nya Ele
mentarskolan i Stockholm, blev
student i Uppsala 1862 och under-·
löjtnant vid Södermanlands rege
mente 1864. Han hade därefter
gjort åtskilliga utrikes resor bland

ODELBERO.
annat till Skottland för lantbruks
studier. År 1869 gifte han sig med
yngsta. dottern till brukspatron
Sam. Godenius - dåvarande inne
havaren av Gustavsbergsfabriken.
Samma år övertogs disponentska
pet av Odelberg.

Genom sin goda utbildning var
han väl skickad för sitt kommande
värv. Han hade ock en god start i
de gynnsamma konjunkturer, som
vårt land genomgick under större
delen av sjuttiotalet. Det blev nu
bättre fart i produktionen och en
god efterfrågan. Odelberg följde
med vaket öga tidens utveckling.
Fabriken sattes bland annat ge
nom egen ledning i telegrafisk för
bindelse med kontoret i Stockholm.
Odelberg kunde själv sköta "mor
senyckeln". På samma linje utbyt
tes telegrafapparaten mot telefo
nen år 1878. Odelberg var således
en bland pioniärerna, som utnytt
jade och insåg telefonens ofant
liga betydelse för affärslivet.
Nybyggnader och utvidgningar

i fabriken följde tätt på var
andra. Utvecklingen av pors
linsfabrikationen följdes med vak
samt öga såväl på kontinenten som
i England. Redan 1896 installera
des den första elektriska kraft
överföringen, vilken några år där
efter följdes av såväl fabrikens
som därtill hörande-områdens elek
trifiering. Det må i detta samman
hang nämnas, att Gustavsberg var
den första totalt elektrifierade
porslinsfabriken i världen. Jämsi
des med denna elektrifiering in
stallerades en helt ny maskinell ut
rustning såsom kvarnverk, tran
sportanordningar m. rn.Nya bränn
ugnar byggdes även, varigenom
bränsleåtgången reducerades med
ungefär hälften. Vid tiden för
Odelbergs bortgång 1924 var pro
duktionen mångdubblad mot 1869.
Kvaliten var såväl tekniskt som
konstnärligt på höjden av vad som
då kunde åstadkommas.

Ett industrisamhälle kan svårli
gen tillväxa utan goda kommuni-

allm. idrott, fotboll, bandy, skidor,
brottning, orientering, kanot,
bordtennis och badminton.

Den allm. idrotten hade sina
största framgångar vid Saltsjö
badstävlingarna, där gustavsber
garna togo hem de bästa segrarna.

Fotbollen har haft många goda
kämpar såsom E. Flodmark, E.
Lowndes, R. Eriksson och S. Gus
tavsson. 1936 startade fotbollsla
get en segerrik turne i Dalarna un
der ledning av Einar Olsson.

Sedan 1932 spelade Gustavsberg
i Stockholms-serien. Men på grund
av dålig sammanhållning inom la
get måste det utgå ur serien 1935.
Turneringen inom Saltsjöbadsom
rådet om källarmästar Olssons
vandringspris upphörde ock. 1942
lades fotbollen ner.

Bandyn hade sitt största upp
sving under strejken 1932, då Gus
tavsberg spelade i pokalserien två
år i rad, vann sin klass och var
Stockholmsklubbarnas farligaste
motståndare. 1943 startade ett
ungt friskt lag. Om rutinen varit
litet större, hade Gustavsberg sä
kert vunnit den bandyallians, i
vilken vi spelade.

Skidor ha varit föreningens
bästa idrottsgren de senaste fyra
åren. Vi nämna endast namnen 01-

sen, Lindstedt, Greger Åberg, No
ling, Greta Bergkvist och Siri
Larsson för att ha exempel nog. I
de kooperativa tävlingarna ha vå
ra skidlöpare haft sina största
framgångar.

År 1934 tog föreningen upp gre
nen brottning. Nio brottare från
olika klubbar i Stockholm hade här
en uppvisning, vilket stimulerade
våra egna förmågor. 1937 startade
Gustavsberg i fyrstadsbrottningar- ,
na grupp 14 och fick till motstån
dare Sundbyberg-Södertälje och
Hillersjö. Gustavsberg blev då trea
i gruppen. Ledare är nu S. Anders
son, som har ett tjugotal lovande
förmågor att träna.

Orienteringsintresset har aldrig
minskats inom föreningen. Samma
goda kamratgäng har hållit ihop i
årtionden. Man har aldrig haft
några större framgångar. Den
största framgången är det kamrat
skap, som råder inom "gänget".
Anton Andersson har varit pioniär
och är ännu en god kämpe för den
na sport. Under den senaste sä
songen blev L. Sävström bland 300
startande åttonde man i Fredriks
hovs orientering. I Södertörnsmäs
terskapen blev Gustavsberg fyra i
lag efter Nynäshamn (svensk mäs
tare i budkavel 1943), Tullinge och
Tumba.

Kanotsporten fick hösten 1943
en god start. Fabriken skänkte 5
kanoter till föreningen. Denna
sport har stora utsikter att nå
långt. Vi ha ju träningsmöjlighe
ter som få.

För de sista 13 årens många go
da resultat måste föreningen i
första hand tacka Anders Bonne
vier och John Pettersson (John
Pelle). Hur många kvällar och sön
dagar ha inte dessa stått med
klockan i hand och tagit tider!

Hur många råd och anvisningar
ha inte dessa givit föreningens
medlemmar: Vi äro dem stort
tack skyldiga.

Föreningen har haft stora svå
righeter de sista åren. En vänd
ning kom hösten 1943. Föreningen
inbjöd fabriksledningen, Forum, de
kommunala myndigheterna och
gamla medlemmar till ett samman
träde. Man enades om att något
måste göras för idrotten. Först
och främst fordras en idrottsplats.
Efter detta möte tycks fabriksled
ningen och de kommunala myndig
heterna ha fått större förståelse
för idrottens fostrande betydelse.

Nästa år firar föreningen 25· års
j ubileum. Dess förhoppning är att
samtidigt få inviga den nya
idrottsplatsen. Gunnar Björk.
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Brukspatnon W. Odelberg.

kationer. Även här
vidlag var Odelberg
klarsynt. Sjöfarten
- den naturliga vat
tenvägen till huvud
staden - utveckla
des till en storartad
rederirörelse. Trafi
ken fortgick under de
senare årtiondena un
der Odelbergs ledning
såväl sommar som
vinter. Det senare
kunde ske tack vare
kraftiga isbrytare.
Även landsförbindel
serna blevo betydligt
förbättrade genom
om- och tillbyggna
der av vägnätet. 0-
delberg var den dri
vande kraften i
Värmdö vägstyrelse
till år 1920. Hans
största verk där var
väl initiativet och ut
förandet av den vack
ra och ståtliga Sku
rubron, färdig 1915,
med tanke på· den
kommande bil- och
busstrafiken, som ju
nästan flyttat Gus
cavsberg inom huvud
stadens gränser. Till
rederirörelsen hörde
ock den ångare, som
förde kol och råmate-
rial för fabriken från
utlandet, enkannerligen från Eng
land.

När Odelberg 1869 övertog led
ningen voro bostadsförhållandena
mer än bedrövliga för fabriksper
sonalen. Odelberg insåg, att utan
goda bostäder kan man ej skapa
en god arbetarstam. Det dröjde ej
länge, förrän byggnadsarbetena
kommo igång. Den ena bostaden
efter den andra såg dagen. Man
byggde efter helt nya principer-och
var i mångt och mycket långt före
sin tid. Odelbergs skapelser här
liksom alla de sociala åtgärder
inom samhället, som tillkommo un
der hans ledning och mestadels på
hans bolags bekostnad, äro väl kän
da. Vi må nämna Gustavsbergs
församlings bildande 1902, bruks
kyrkan - nu gymnastiksal -
1883, den nya församlingskyrkan
1906, och andra byggnader för
religiöst ändamål, skolhus, sam
lingslokaler, klubbhus med park
1890, vattenledning för samhället
1909, elektrifiering, handelsbodar,
badhus med simhall 1916 .etc,

Odelberg var en stor vän till vår
modernäring - lantbruket - vil
ket han så grundligt studerat i sin
ungdom. Den ena egendomen efter
den andra lades under hans före
tags ägo och skötsel. Framför allt
sökte han utveckla mjölkproduk
tionen, som var så viktig för det
starkt växande samhället. I mångt
och mycket gjordes företaget själv
försörjande genom egna skogar,
anläggandet av sågverk, elektrisk
mjölkvarn etc. Skogen sköttes
mönstergillt med Iagom avverk
nmg. Odelberg höll även en skyd
dande hand över jaktområdena.
Som exempel må älgstammens till
växt under hans skydd och vård
nämnas.

Slutligen må nämnas, att sedan
bolaget nybildats 1875 och under
hela den tid, Odelberg innehade
ledningen, alla dessa förbättringar,
utökningar av driften och rörelsen,
ombyggnader av fabriken, inköp av
egendomar, donationer m. m. ge
nomfördes u t a n upptagande av
lån, och dock hade intressenterna i

bolaget- en regelbun
den skälig avkast
ning på det av dem
tillsatta kapitalet.

Det är givet, att
det allmänna redan
på ett tidigt stadium
skulle draga en man
med en sådan ska
pande kraft som
Odelberg till sig. Här
må endast nämnas
något om denna verk
samhet. Odelberg var
Iedamct av riksda
gens 1 : sta kammare
åren 1884-1910. En
längre tid tillhörde
han statsutskottet.
var riksgäldsfullmäk
tig 1893-1913, ordf.
i Stockholms Läns
Sparbank och Brand
stodsbolag, ledamot
av Lantbruksakade
mien 1892, kommu
nalordförande, väg
styrelsens ordförande
m. m. År 1915 hedra
des han med Storkor
set av Vasaorden -
landets högsta indu
striella utmärkelse.

Odelbergs familje
förhållanden voro
3ärskilt lyckliga.
Hans karaktär visar
pliktuppfyllelse,
förutseende, rättrå-

dighet och klokhet av stora mått.
Som de flesta <lanande stora män
var han i viss mån despot men en
god sådan och med ett välvilligt
hjärta. ·

Tiderna förändras. Det mer el
ler mindre patriarkaliska ledar
skapet motsvarar icke längre ti
dens. uppfattning. Men att äga en
sådan personlighet som Odelberg
var en stor styrka såväl för det
företag, som han ledde, som för
den personal, som var honom un
derställd. I Gustavsbergs utveck
lingshistoria kommer Wilhelm 0-
delbergs namn alltid att leva.

A. S. W. Odelberg.

Från en arbetsledares synpunkt.
Gustavsbergaren har uppmanat

mig att berätta några minnen från
min 41-åriga anställning i bruks
patron Odelbergs företag, vilket
jag med nöje vill efterkomma.

Kl. 6 på morgonen den · 1 okt.
1891 började jag min anställning
här. Jag mötte brukspatron, som
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hälsade mig välkommen och ön
skade, att jag skulle trivas i hans
tjänst. Ett par ord, som han då
fällde, äro så typiska för honom,
att jag" måste få återge dem:
"Ljug aldrig för mig, om något
tråkigt inträffar. Är det något .ni
ej förstår, så meddela det omedel
bart, och jag skall sända ut en in
genjör, som skall få hjälpa eder".
Brukspatrons varningsord till. mig
kunde likaväl 'vara riktade till vil
ken annan som helst av hans an
ställda. Ordning, ärlighet, upprik
tighet, plikttrohet fordrade han.
Han hade ock en nästan obegriplig
förmåga att genomskåda männi
skor och situationer. Han kunde
se rakt igenom folk och pröva, vil
ka han kunde lita på eller ej.

Brukspatron var mycket sträng
men samtidigt faderlig. Han var
fordrande men rättvis. Han ville
sina anställdas bästa, även då han
syntes hård och bestraffande. Hans
ord voro kungsord. Vad en gång
sagts och lovats kunde inte utan
vidare rubbas. Han var själv en -
stor arbetsmänniska och därtill en
klok ·arbetsledare. Därför fordrade
han så mycket av sina underlydan
de. Bestämda vanor och principer
hade han. Det tillhör stormännen
att ha. Man lärde sig så småning
om, hur han ville ha det. Person
ligen har jag enbart goda och vack
ra minnen. Han kunde säga mig
sin åsikt t. o. m. ganska bestämt,
men aldrig sade han ett ont ord till
mig. Såg han, att ett annat förslag
ån hans eget var gott och till för
del för företaget, kunde han efter
moget övervägande och allvarliga
omprövning acceptera det.

- Klockan sju varje morgon skulle
rapport lämnas honom om den
kommande dagens sysslor. God ut
räkning fordrades sannerligen, ty
stora arbeten väntade att bli utför
da. Verkstäderna voro i ett ytterst
bedrövligt skick. Det blev ett väl
digt arbete, innan det ens syntes
att något blivit utfört. Gamla och
nya slamhusen nedrevos invändigt.
De gamla bottnarna av plank bort
togos och nya av räls och cement
inlades. Fabrikens lokaler skulle
bli så praktiska och starka som
möjligt. Alla arbeten, som bidrogo
härtill, skulle gå före allt annat.
De gamla flintkvarnarna - de s. k.
släpkvarnarna ersattes med kul
kvarna för flintmalning. Men detta
bygge skulle göras "på lediga stun
der". År 1898 påbörjades vatten
kvarnen. Då jag ritat och planlagt
detta stora arbete - kvarnen skul-

le driva åtta kulkvarrrar - fick
jag till fullo erfara, huru bruks
patron tänkte sig in i allt och ville
ha reda på yttersta detaljer. Med
de små resurser, som jag hade till
mitt förfogande för så stora upp
gifter, kunde arbetena ej gå så
fort. På den mek. verkstaden hade
j-ag 13-14 man och därtill ett väx
lande -antal snickare. År 1893 bör
jade jag. bygga järnpråmen
"Oden". De gamla gustavsbergar
na minns nog, hur "Farsta" bogse
rade den över Baggen, genom 'Kol
strötn till Grisslinge, där den las
tades med - sand.

Vart jag vänder mig i samhäl
let, har jag minnen från bruks
patrons kloka omtanke och' nog
grannhet. Jag vill anföra några.
Det stora vattenhjulet var äntligen
färdigbyggt. Det stod där låst för
obehöriga. Tidigt en söndagsmor
gon gick jag ned för att provköra
det. Plötsligt fick jag höta bruks
patron: "Vad gör ni där"? - Ef
ter 3-4 min. var hela verket i
gång. Jag kan ännu se och höra
brukspatrons gillande. Jag fick
min första gratifikation av honom.
Jag visste, att han var nöjd med
mig, och att han litade på mig.

En lördagskväll tog brukspatron
mig med ut "någonstans på fa
briksområdet". - "Lova, att
aldrig yppa denna plats för någon
enda 'människa", sade han. Båda
hjälptes vi nu åt att gräva en täm
ligen djup grop, En s. k. kungavas
hämtades. Jag fick order att gå ef
ter Hellström. Men brukspatren
visste, att H. nämnda dag var i
Stockholm. Han ville nog ha mig
från platsen ett ögonblick. Kanske
lådes något papper eller något an
nat i vasen. Vilken avsikt bruks
patron f. ö. hade med detta arran
gemang, fick jag aldrig veta.

Då inspektionen på lördagsefter
middagen var gjord utmed kajen,
där allt då skulle vara söndagsfint,
brukade han säga: "Ni är väl
hemma i morgon ?" Han hyste
nämligen alltid fruktan för skogs
eld o. d.

Mitt första intryck av Gustavs
berg var mycket nedslående. Jag
såg, huru trasigt allt var, och hu
rudana verkstäderna voro. De för
sta dagarna vågade jag inte ens
packa upp mina saker. Jag trodde
inte, att jag skulle bli gustavsber
gare. Men brukspatron gav mig
snart annat att tänka på. "Jag har
själv tagit emot företaget i ett då
ligt skick. Nu skall vi två förbätt
ra och bygga upp det hela". Så

fortgick 8 år. Då sökte och erhöll
jag en ny anställning som arbets
ledare i ett stockholmsföretag. Jag
uppsökte brukspatron för att säga
upp min plats. "Nej", svarade han.
"Gäller det högre lön? Kan de
andra betala mer, så kan jag det
ock". Därmed blev det. Men eljest
betalade han bra litet för så myc
ket arbete.

Den lön jag vid detta tillfälle er
höll; fick stå oförändrad tills långt
in i förra kristiden. Det fanns en
tid, då mina arbetare hade 25 till
30 kronor mer än jag per månad.
Så småningom fick jag dock rät
telse.

En hövding var han - den gam
le patron. Det var alltid ett nöje
att arbeta under och med honom.
Man visste, att han var chefen,
men ock att man kunde vända sig
till honom med allt. Han hade tid
för aUt och alla. Därför minns jag
honom alltid med högaktning och
tacksamhet.

Viktor Danielsson.

FRÅN EN ARBETARES
SYNPUNKT.

'Examen i skolan var slut. Bar-
nen troppade iväg ut på skolgår
den. Samspråkande stod där ma
gister Lagerström och löjtnant
Odelberg. I en hast strök pojkarna
av sig mössorna, och flickorna neg
så vackert för löjtnanten. Det var
ju han som rådde om skolan och
fabriken och hela Gustavsberg för
resten. Ingen var så rik och mäktig
som han, knappt kungen en gång.
Ja, så betraktades löjtnant Odel
berg av barnen på åttio- och nit
tiotalen.

Att löjtnant Odelberg på· sin tid
var en mäktig man på Gustavs
berg, därom rådde inte minsta tvi
vel bland gamla gustavsbergare.
Han var ju ock den allena rådande
både i fabriken och på underlydan
de egendomar. Hans vilja var allas
lag. Han var en man med kraft och
med möjlighet att driva igenom
vad han ville. Att han dessutom
var sträng men på samma gång
omutligt rättvis var för mången
ett axiom.

Gustavsberg var enligt alla gus
tavsbergares tanke och uppfatt
ning under denna tid en stat i sta
ten, eller som det också hette: ett
furstendöme. Detta kanske ej 'utan
skäl. Allt som berörde familj och
enskild person i samhället avgjor
des på fabrikens kontor med herr
Odelberg som högste domare.
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Om en flicka födde ett barn utom
äktenskapet, skulle det avgöras på
kontoret, huruvida hon skulle få
amma det själv eller mot den sti
pulerade avgiften, 300 kronor,
lämna det till barnhuset. Om det
var så, att modern ej själv fick
amma sitt barn, förskotterade fa
briken de 300 kronor, som hon
skulle betala. Men hon fick · finna
sig i, att det för varje månad
drogs av en viss summa, till dess
skulden var betald. Den som flic
kan utpekade som barnets fader
blev inkallad på kontoret och fick
stå till svars. Det var inte lönt för
någon att försöka slingra sig un
dan. Bäst var det att erkänna och
betala sin tribut.

När ett barn föddes i en familj
hade man att ge sig iväg in på
kontoret och anmäla detta samt
uppgiva barnets namn och födelse
dag. Och nåde den som dröjde
med detta.

Fabriken, d. v. s. löjtnant Odel
berg, ägde ju all egendom, både
löst och fast. När bortavarande
barn till någon av fabrikens arbe
tare kom hem och hälsade på sina

· föräldrar, måste det för deras up
pehälle i Gustavsberg begäras till
stånd på fabrikskontoret. Vid ett
tillfälle kom en son till Lars Jo
hansson hem från Amerika för att
hälsa på sina föräldrar. Johansson
gick pliktskyldigast in till herr
Odelberg och omtalade, att sonen
kommit hem från Amerika. Han
begärde nu att denne skulle få vis
tas hos sina föräldrar någon dag.
"Nej, det blir inte av", fick han
till svar. "Ja, men om löjtnanten
hade barn i främmande land, och
dessa kom hem för att hälsa på si
na föräldrar, skulle då löjtnanten
köra ut dem igen", undrade Jo
hansson. Det kom något fuktigt i
herr Odelbergs ögon och han sva
rade: "Ja, låt honom stanna hem
ma då".

Jag tror inte, att det var elakhet
eller någon slags illvilja, som från
herr Odelbergs sida dikterade den
na inställning gent emot arbetarna
och deras barn. Bevarandet av det
patriarkaliska styrelsesättet var
nog den förnämsta orsaken till det
ta handlingssätt. De nya ström
ningarna i tiden, särskilt socialis
men, var en styggelse för herr
Odelberg och en fruktad fara för
hans regim. Han gjorde också allt,
för att dessa inte skulle få det
minsta insteg.

Vid ett tillfälle blev en del av fri-

Till bruksägare
WILHELM ODELBERG
Dikt av J. A. L ö f D A ,L, vid gravsätt-

nin:gen uppläst av E. Hedblom.

Vigda tempelklockor dämpat
hörs liksom i vemod tona,
och det är som vid en kOCISiVäg -
Hvets pulssla,gi stannat av -
Och vi mirmas inför stoftet
fredlig bragd och ido_g gärning.
Samhälls-skapare-gestalten
lä~gs att vila i sin _grav.

, Band och sträng i vårdag bru_sto
vid en ängels tysta vingslag,
och för nära hjärtan bräddas
nu av saknad smärtans kalk,
Sång och blommor - må det vara
dig ett tack för livsarbetet,
medan ros och liljor hölja
sorgens tunga katafalk.

Löftets ljus - en sjäfs klenoder -
strålar. dock likt segertecken,

_ och SO!J1 liljans blad och knoppar
sträcka sig mot sol och vår,
så skaU anden frigjord höja
sig mot ljusets regioner
in mot evi'ghetens morgon,
när Guds tempelklocka slår.

församlingens medlemmar inkalla
de på kontoret. Jag var en av des
sa. Herr Odelberg ville. då påstå,
att vi genom friförsamlingen be
drev · politisk propaganda inom
samhället. Vi försäkrade enstäm
migt, att vi som enskilda medlem
mar inom friförsamlingen fick ha
vilken politisk åsikt vi ville, men
att vi inom församlingen på intet
sätt fick agitera för densamma,
enär detta skulle verka söndrande
ifråga· om församlingsgemenska
pen. Med detta svar lät sig Odel
berg nöja. Vi var dock klara över,
att han inte av egen drift tagit
detta steg, utan att han uppeggats
därtill av andra.

I allt var- brukspatron Odelberg
den centrala punkten. Han var
självskriven ordförande i nöjes
klubben. Han var en beskyddare
för den andliga verksamheten, bå
de ifråga om kyrklig och frikyrk
lig sådan. Han var ordförande i
den s. k. Bolagsboden ( = · Upp
köpsföreningen), i kommunalstäm-

man och i valnämnden. Ja, det
fanns väl knappast något, av vilket
inte han ansågs som självskriven
ledare eller beskyddare. Att han
dessutom var en driftig affärsman
och arbetsledare står nog utom
allt tvivel.

Sedan Wilhelm Odelberg fått
ledningen · av Gustavsbergs pors
linsfabrik i sina händer, gick hans
strävan ut på att få ett så fast
grepp som möjligt om både till
verkningen och försäljningen. I
detta avseende kan man nog också
säga, att han lyckades. Han för
stod sig på att hålla arbetslönerna
på en låg nivå. Därför gick också
fabriken med god vinst. I och med
arbetarnas organiserande smälte
fabrikens vinstmarginal samman,
men arbetarnas standard höjdes.

Det vore orätt att säga om herr
Odelberg, att det bara var egoistis
ka skäl som drev honom i hans
maktutövning. Han var nog även,
fast på sitt sätt, mån om sitt "ri
kes" välfärd. Han började, jag vill
minnas det var i början av nittio
talet, att utdela gratifikationer till
sina arbetare. Till att börja med
delades det ut 5,000 kronor årligen
till arbetare, som fyllt 25 år och
som arbetat minst fem år i bola
gets tjänst. Sedermera ökades den
na summa flera gånger, så att den
1920 var uppe i 100,000 kronor. I
och med tillkomsten av arbetarnas
fackliga organisationer upphörde
dessa gratifikationer.

Brukspatron Odelberg visste att
sätta sig i respekt och fruktan hos
sina underlydande. Här ett par
exempel. Då han en gång kom ri
dande, mötte han några sjömän.
I sitt sällskap hade de en son till
en änka, som arbetade i fabriken.
Sjömännen gick- fram, tog tag i
hästen och sade: "Stig av hästen,
nu är det vi som ska rida". Detta
var ju nära på ett majestätsbrott
och gick ut över den stackars än
kan. Hon blev inkallad på bruks
kontoret och fick en sträng tillsä
gelse om, att hennes son inte fick
vistas på Gustavsbergs domäner.

En annan gång kom herr Odel
berg ridande ut på sina ägor, då
höbärgningen pågick. Vid tillfället
ifråga hade arbetarna sett sin ar
betsgivare på långt håll. Men då
befallningsmannen tagit sig. väl
mycket till godo av "Smittens
droppar", ansåg de honom inteva
ra i värdigt skick att möta sin hus
bonde, varför de fick ner honom i
ett dike och lade hö över honom.
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När så herr Odelberg kom fram,
frågade han: "Har ni sett till be
fallningsmannen ?" Nej, ingen ha
de sett till honom. Då kröp befall
ningsmannen fram ur höet och sa
de: "Här är jag". Så stor makt
hade den höge chefens ord, att det
inte var möjligt att hålla sig un
dan. Det förmäles inte, huruvida
det blev några efterräkningar för
befallningsmannens vidkommande.

En sträng och mången gång
hård husbonde var brukspatron
Odelberg, dock inte värre än andra
i samma maktsfällning. Att hans
domar ibland blev hårda för att in
te säga brutala berodde nog till
stor del på hans rådgivare. Dessa
var inte alltid så noga med de me
del, av vilka de använde sig.

Något som gamla gustavsberga
re med saknad minns är midsom
markalaset. På midsommaraftonen
samlades arbetarna med "barn och
blomma" vid dansbanan eller ut
med vägen till fabriken. Vid sexti
den kom musikkåren marscheran
de. Bakom 'den slötalla upp för att
gå in på fabriksgården, där bruks
patronen med fru tog emot. När
alla var samlade, gick herr och fru
Odelberg fram och tog sig smörgå
sar vid det dukade väldiga lång
bordet. Sedan ett "var så god" ut
talats till allmänheten skedde en
formlig stormning av långbordet
med alla dess läckerheter.

Den donation som bär namnet
"Wilhelm och Hilma Odelbergs un
derstödsfond" är ett vackert min
ne och arv efter herr och fru Odel
berg. Donationsbrevet, som följer
härnedan, talar om en summa på
35,000 kronor. Brukspatron Odel
berg har sedermera vid olika tillfäl
len gjort ytterligare tillägg till
denna summa, varför den nu upp
går till 248.800 kronor.

Trots de motsättningar och oli
ka synpunkter, som givetvis mås-.
te finnas mellan arbetsgivare och
arbetare, bar nog alla brukspatron
Odelbergs arbetare aktning för ho
nom och instämde i den sista häls
ning, som från arbetarehåll sändes
till hans bår. På den krans, som
från arbetarnas sida nedlades på
hans grav, lästes orden "Med akt
ning och vördnad". Det uttrycker,
vad alla djupast tänkte och kände
inför sin arbetsgivare brukspatron
Wilhelm Odelberg. Samuel Svenson,

Makarna Odelbergs donationsbrev.
Undertecknad anhåller härmed

att få till Gustavsbergs kommun

CD

V i g d a:
den 19,febr. fiskaren Sixten Ema

nuel Jansson, _Skutskär, och
porsl.-arb. Elsa Linnea Johans
son, Mariagat. 3;

. den 18 mars gipsgjut. Knut Thors
ten Rolf, Ekedalsväg. 3 och gla
cererskan Dorotea Elisabet
Nordström, Skuggan;

den 25 mars chauffören Karl Gun
nar Möller, Bergsgat. 3 b och
putserskan Kerstin Eleonora
Eliasson, Åkerlyckan.

Födda:
den 11 febr. Desy Eleonora, d. t.

porsl.-arb. Erik Axel Karlsson,

Kullen 5, o. h. h. Ann-Marie Eli
sabet, f. Sjöblom;

den 15 febr. Maj Gunilla, d. t.
skogvaktaren Ebbe Manfred
Lindstedt, Kårboda, o. h. h. Mär
ta Lovisa, f. Löfström;

den 20 febr. Anna-Karin Anita, d.
t. chauffören Ernst Johan Hel
mer Johansson, Mörtnäs, o. h. h.
Anna Martina, f. ·Lindman;

den 23 febr. Gunnar Håkan, s. t.
telefonisten Karin Ingeborg Val
lin, Posthuset.

Döda:
den 5 febr. f. d. träarb. Nils Gus

tav Nilsson, f. 17 juni 1858, (86
år), Höjdgat. 9;

den 16 febr. Ebba Viktoria Åker
lind, f. Karlsson, f. 12 mars 1891
(53 år) o. h. t. trädg.-mäst. Karl
Erik Åkerlind, Långsunda;

den 28 mars f. d. skomakaren Os
car Fredrik Hagberg, f. 26 april
1873 (71 år), Hemmet.

Johan Movinger.

såsom gåva överlämna en för ne
dan angivet ändamål avsedd fond,
benämnd "Wilhelm och Hilma
Odalbergs understödsfond". Fon
den bildas av svenska statsobliga
tioner, som av mig deponeras i
Riksgäldskontoret att där inskri
vas i statsskuldsboken såsom till
höriga Gustavsbergs kommun med
rätt för kommunen att genom sin
kommunalnämnd vid resp. förfallo
tider uppbära räntan av dessa obli
gationer, varemot kommunen icke
äger utbekomma själva obligatio
nerna eller deras kapitalbelopp.

Med avseende å denna under
stödsfonds ändamål och använd
ning skola följande bestämmelser
gälla. - Avkastningen av fonden
- vars kapital för all framtid skall
innestå i Riksgäldskontoret -
skall, i mån som den inflyter, av
kommunalnämnden tillhandahållas
Gustavsbergs fabriks arbetares
sjuk- och begravningskassa att av
densamma användas på det sätt,
att av dessa medel understödsbe
lopp, vart och ett på 300 kronor att
utgå med hälften den 25 maj och
andra hälften den 2 december, till
delas familjer, bosatta inom kom
munen och varav någon medlem
tillhör kassan, och som äro i behov
av sagda understöd utöver den
sjukhjälp, som kassan enligt dess

reglemente har att i förevarande
fall lämna sina delägare.

For den händelse att i en fram
tid nämnda sjuk- och begravnings
kassa skulle upphöra, skall dona
tionsfondens avkastning av kom
munalnämnden användas till un
derstöd av familj er tillhörande
Gustavsbergs kommun, och skola
dessa understöd utgå med samma
belopp och utdelas efter enahanda
grunder, som i föregående punkt
bestämts.

Under förutsättning att Gus
tavsbergs kommun vill mottaga
denna donation samt såväl kom
munen som Gustavsbergs fabriks
arbetares sjuk- och begravnings
kassa förbinda sig att med avse
ende å donationsfondens ändamål
och användning iakttaga och full
göra de bestämmelser, som därför
blivit här ovan meddelade, skola
för ändamålet svenska 3 % stats
obligationer av år 1888 å tillsam
mans Riksmark 40,000 :- eller
kronor 35,555: 56 av undertecknad
deponeras i Riksgäldskontoret, och
skall det certifikat, som Riksgälds
kontoret efter obligationernas in
skrivning i statsskuldsboken utfär
dar, överlämnas till kommunal
nämnden.

Gustavsberg den 25 maj 1916.
Wilhelm Odelberg.
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PH·ÅN MIN DAGLIGA G ÄH NIN G.
E N A R G E N T A F R O K E N B E RATT A R.

Vari består min dagliga gär
ning? Ja, min läsare, jag blir all
tid lätt generad, när folk frågar
mig, vad jag gör. Men ansättes jag
hårt, så brukar jag tillstå, att jag
målar sjöjungfrur med två stjär
tar i silver på grön keramik. I re
gel ser man då tvivlande på mig o.
börjar prata om något annat. Som-•
liga frågar: "Varför just med två
stjärtar?" Och då jag svarar, att
det skall vara två, säger alla her
rar med stor säkerhet: "Tokigt,
dårhusmässigt, det skall vara en
stjärt på en sjöjungfru". Hur vet
herrarna det? Visserligen har jag
aldrig själv sett någon sjöjungfru,
men enligt min chef, herr Kåge,
vars ord jag inte har någon anled
ning att tvivla på, lär det finnas
sådana med tvenne stjärtar här i.
Farstaviken. Och dessa har alltså
tjänat som modell till de skisser,
som jag efter bästa förmåga över
för ( och förstör) på argenta. Den
na keramik har. i snart fjorton år
visat stor livsvilja och präktig för
måga att snart sagt sälja sig själv
både här och i utlandet trots pri
set, som på grund av tillverkning
ens hantverksmässiga karaktär är
tämligen högt. Låt mig för undvi
kande av missförstånd genast sä
ga, att argentan inte tillhör Kåge
avdelningens bästa eller värdeful
laste produkter. Men det är be-

Fröken Edla Emanuelsson,

klagligtvis argentan, som är före
mål för min dagliga gärning. För
att få någon reda i skildringen så
låt oss börja från början.

Mitt arbete börjar klockan åtta
och slutar en kvart före fem med
avbrott för en timmas lunch. Allt
så sjunker jag klockan åtta (unge
färlig tid) ned på min arbetsstol
för att fortsätta gårdagens arbete.
På mitt arbetsbord står gröna, än
nu odekorerade pjäser, handdreja
de eller gjutna, av olika storlek
och form. Jag har en stor samling
kopior av de skisser, som fabrikens

konstnärlige ledare, Wilhelm Kåge,
har komponerat för argenta. Bland
dessa skisser letar jag ut en, som
jag anser passa för en viss pjäs
och kalkerar över skissen på denna
för att få en kontur att arbeta ef
ter. Jag blandar samman silverpul
ver, olja, terpentin och sprit till en
smet. Så börjar jag fylla figuren
med tillhjälp av en mycket fin pen
sel. Måla på vanligt sätt går inte.
Färgen är för hög, för tjock. Den
lägges nästan punkt, för punkt.
Den flyter således inte heller ut
över ytan utan kan läggas i relief.
När figuren efter ett dygn har tor
kat,, lägger jag ytterligare färg på
denna första yta. Jag formar hår,
ögon, näsa och mun. Jag pryder
min jungfru med blomslingor eller
låter henne leka med vattenbubb
lor. Sedan sätter jag min signatur
under och lämnar pjäsen till någon
kamrat, som förser den med profi
ler och nödiga stämplar. Den skic
kas därefter till ugnen för att brän
nas · och kommer sedan tillbaka,
blir polerad och tvättad och vand
rar via försäljningsavdelningen ut
i världen. Så fortgår mitt arbete.
Märkvärdigare är det inte. Någon
särskild artistisk förmåga fordras
inte,. bara ett stort tålamod. Pjä
serna dra en arbetstid av från tre
till trettio timmar. Somliga utställ
ningspjäser kan dock ta åtskilligt

Vid gravsättningen

MINN ESORD
av

ADOLF CAI~LSSO:N

Må det tillåtas mig säga några
ord vid Bruksägare Odelbergs bår.
Smyckad den är med Floras rika
blomsterprakt som synliga bevis
för kärlek, tillgivenhet, aktning
och vördnad från nära anförvanter,
vänner, korporationer, varav
Bruksägare Odelberg var en fram
stående medlem, samt den stora
skaran av underlydande tjänste
män och arbetare.

På en av kransarna står det enk
la men innehållsrika ordet:
"Tack!" Låtom oss alla ur djupet

av våra hjärtan uttala ett tack för
allt, vad Bruksägare Odelberg ver
kat för Gustavsbergs samhälle i
ekonomiskt, socialt och kulturellt
hänseende. Gustavsberg är Bruks
ägare Odelbergs största verk, åt
vilket han ägnat en lång levnads
osparda möda och alltid levande,
kärleksfulla intresse. Han var le
kamligen och andligen av större
mått än vanliga dödliga - som
det står i hävderna - en man hög
re än allt folket. Jag liknar honom
vid våra skogars och lunders jätte,
den ståtliga eken.

Vid en ek, ett stort kraftigt
träd, kunna vi också, för att an
vända samma bild, likna Gustavs
bergs samhälle. Den var blott en
telning, då Bruksägare Odelberg
för över ett halvt århundrade se-

. dan tog hand om densamma, men

har växt upp till ett stort träd un
der hans insiktsfulla ans och vård.

Detta stora livsverk har han nu
lämnat åt oss, en och var, som bor
och arbetar under det väldiga trä
dets grenar. Men han har också
lagt på oss alla ett stort ansvar:
att vårda och skydda trädet, så att
det alltid är friskt och dess krona
skjuter nya gröna skott, att bort
skära torra grenar och skadliga
vattenskott.

Om vi så handla, kunna vi i det
tack vi bringa Bruksägare Odel- .
berg uttala den till förvissning
gränsande förhoppningen, att Gus
tavsberg under generationer skall
gå framåt som en kär hemvist för
lyckliga människor.

Den starke mannen och kämpen
har fallit på sin post.

Frid över hans ädla minne !
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längre tid i anspråk. Nu hoppas
jag, att ingen av det jag berättat,
drar den slutsatsen, att argenta
enbart dekoreras med sjöjungfrur.
Så är det ju inte. Det finns en
mångfald dekorer, drakar, fiskar,
blommor m. m. Men jag har nu rå
kat specialisera mig på just figu
rer. Som ett avbrott i den vanliga
produktionen kommer hedersgå
vorna. Ingen större bemärkelsedag,
utan en specialbeställd argentaur
na ! Argentans popularitet har
även en avigsida. Man nöjer sig in
te med att få jubilarens mono
gram och text på pjäsen. Nej, helst
skall hans fabrik, villa, hund eller
fritidssysselsättning komponeras
på urnor och fat. Och vi tillmötes
går, såvitt det är möjligt, önsk
ningarna, även om det knakar i de
ledandes konstnärliga samveten.
Ibland kan en beställning lyda pre
cis som den som kom för någon tid
sedan: "Dekoren skall förslagsvis
bestå av en jungfru, sedd fram
ifrån, men .med stjärtarna utbytta
mot vanliga ben". Vi skickade en
skiss och fick den tillbaka med den
förbryllande texten: "Benen bör
förlängas något, då jubilaren inne
har en firma i damkonfektion".
Vad nu det hade med saken att gö
ra, lyckades vi aldrig fundera ut.
Benen blev inte längre. Vi hoppas
dock innerligt, att· de räckte ändå.

Även idrotten har -tagit argen
tan i sin tjänst. Härom året råka
de vi att blodigt förolämpa en bow
lingspelare. Vi dekorerade ett fat
med en bowlingspelande herre -
iförd golfbyxor. Det skulle vi ald
rig ha gjort. En bowlingspelare
använder endast vita långbyxor!
Så den gången fick vi bakläxa.

Ja, det var litet 'om min dagliga
gärning på fabriken. Och vad jag
gör om kvällarna, när jag inte
tecknar croquis i staden? Jo, det
förstår, vem som helst som vet, att
jag skall gifta mig i vår - jag
fållar handdukar.

Har radion tystnat?
Vänd Ede! till mig.

Alla märken.
Byte - avbetalning.

A U G. E R I K S S O ·N.
Gustavsberg,

Mariagatan 4. Tel. 197.

SÖNDAGENS HELGD~
Söndagen, den 5 mars hölls i Gustavs

bergs kyrka en välbesökt högtidsguds
tjänst med syfte att aktualisera vikten av
söndiagens helgd. överallt i landet samla
des man denna diag i liknande syfte. För
Gustavsbergs vidkommande sammanföll
denna högtidi med! ett besök av Stock
holms kyrkliga frivi!l1'igkår, varför dlenna
i största utsträckning stodl för program
met. Förutom Kyrkan, stod' Baptistförsarn
Icingen, · och Missionsförsarnlingen bakom
hö gtid:sgu dlstj änsten.

I sjtt inrled1ningsanförandle klargjorde
pastor J. Movinger syftet med denna guds
tjänst. Kandidat Lars Arwen. o. pastor Os
car Lövgren predikade. (Nedlanståend'e

· ansluter sig delvis till den, sistnärnndes
predikan). Körsång förekom av Stock
holms kyrkliga frivilligkår. Solosånger ut
fördies av herr Kyhlhammar och fröken
[onsson. Musikdirektor Ed'e spelade ett
par orgelsoli. Högtid/sgudstjänsten avslu
tact:es med altartjänst, i vilken pastor Dahl
utförde dle liturgiska, partierna.

Budord och lagparagrafer är in
te populära. De binder och hindrar,
menar man. Men hur skulle vårt
dagliga liv gestalta sig, om vi inte
i vårt arbete, på våra gator och
vägar och i våra hem skyddades
av lagar, som håller våldsmännen
tillbaka? Och hur skulle andras liv
gestalta sig, om vi 'saklöst finge
behandla envar på det sätt; som
för tillfället fölle oss in? Äta
andra· eller uppätas av dem är
djungelns lag, men denna lag kan
inte få vara en civiliserad mänsk
lighets handlingsnorm.

Goda lagar är en betydande till
gång för alla. På samma sätt för
håller det sig med det .bekanta
budordet "Tänk på sabbatsdagen,
så att du helgar den". Inte heller
detta bud är till för att göra livet
tungt och svårt för människor. En
rätt tolkning av sabbatsbudet har
Mästaren av Nasaret givit med or
den: "Sabbaten blev gjord för
människans skull, och icke männi
skan för sabbatens skull".

Sabbaten eller söndagen iir en
gåva för vår kropp. Utan skada för
oss själva och för andra kan vi in
te kasta bort den eller förvandla
den till något annat än den är av
sedd att vara. Hur skulle vårt liv
gestalta sig, om alla dagar vore li
ka? Vila är nödvändig, om vi skall
kunna 'arbeta med framgång. Det
är sant, att det ligger vila och av
spänning i att få ge sig in i andra .

arbetsuppgifter än de vanliga. Men
detta endast till en viss gräns.
Kroppslig styrka och spänstighet
rent av dyrkas i vår , tid. Till
kroppslig träning, sport och idrott
skall söndagen användas, menar
många. På detta sätt kommer man
att bruka söndagen alldeles sär
skilt till p resta tio ner. Men
detta är ju den fullständiga mot
satsen till v i 1 a. Ett nödvändigt
budskap till vår av nervös oro jäk
tade tid är ett ord om vila, vila
framför allt på den dag som är oss
given därtill: söndagen.

Men ofta har just söndagen bli
vit den mest ansträngande av alla
dagar. Och naturligtvis tar nöjes
jäktet den största tributen av män
niskornas krafter. Den som på det
ta sätt använder sin söndag har in
te full arbetskraft, när måndags
morgonen . kommer. ·Talet om
"måndagshumör" och "måndags.
stämning": har i dylikt fall sitt ful
la berättigande.

Ett rätt bruk av vilodagen skulle
utan tvivel· medföra färre olycks
fall i arbetet och bidraga till att
människans arbetsföra år utöka
des. Med detta för ögonen kan ett
företag inte vara likgiltigt för, hur
de anställda använda sin vilodag.

Söndagen är en gåva också för
vår själ. Arbetets enahanda verkar
själsdödande. Söndagen vill ge helg
och helgd åt livet. Ett regelbundet
deltagande i gudstjänsterna har i
detta avseende en synnerlig bety
delse. Det är dock inte så, att Gud
för sin egen skull kräver vårt del
tagande i gudstjänsterna. I stället -
ger han oss också här 'en gåva,
som vi så väl behöver. Det är allt
jämt så, att "människan lever iöke
allenast av bröd utan av allt det
som utgår av Guds mun". Ett folk
och en enskild kan inte avhända
sig detta Guds ord, utan att förlo
ra sin själ.

FRISERSALON6EN
GUSTAVSBERG

GRINDS~UGA TAN 5
(invid kyrkan)

Nya, moderna lokaler.

Särskild Herr- och Damavdelning.
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Också till hem och hemliv är
söndagen en gåva. Vardagarna är
fyllda av arbete i eller utanför
hemmet. Söndagen kommer med
samling och helgd över hemmet.
Men man dödar hemmets själ, om
denna dag brukas till en mångfald
arbeten, som man förut inte tyck
te sig hinna med, varför man spa
rat dem till söndagen. Detta ger
ingen prägel av helgd över hem
met. Den dagen ter sig därför som
alla andra, och den som kan ger
sig helst iväg ut. För husmoderns

. del kommer denna arbetsordning
att ha till följd, att hon alla dagar
utför sina sysslor i samma trötthe
tens tecken. Och hennes i och för
sig berömvärda nit för omvårdna
den om hemmet leder till, att hon
sällan lyckas. skapa någon trivsam
helgd över sitt och de sinas hem.

I detta sammanhang kan jag in
te underlåta att peka på en sak,
som synes mig vara av stor vikt.
De tre närmast föregående kris-·
åren har det, som bekant, varit så
här att en söndag på våren ansla
gits till potatissättning o. en annan
på hösten till insamling av skör
den. Ur alla de synpunkter, från
vilka jag här sysslat med frågan
om söndagen, är en dylik anord
ning inte välbetänkt. Det hela har
ju ordnats så, att det praktiskt ta
get blivit en allmän kommen
d e r i n g till detta söndagsarbete.
Ingen part skulle förlora på, om
det i stället ordnades på det sättet,
att man en viss tid i förväg utför
de några timmars övertidsarbete,
så att sättningen. och upptagning
en av potatisen kunde ske en vec
kodag med tjänlig väderlek, en dag
som man finge helt fri för detta
arbete. På· detta sätt finge sedan
var och. en ta personligt ansvar
för sin söndag. Hittills har det va
rit företagets ledning, som vid an
givna tillfällen påtagit sig ansva
ret för de anställdas söndagar.

Det har de senaste åren talats
om beredskapsåtgärder av skilda

Krånglar radion?
vänd Er då först
som sist tHI oss,
så får Ni en i allo
sakkunnig under
sökning. Ring så
hämta vi vid buss
hålllplatsen.

Firma RADIO-BISTHER
Bondegatan 68

Hel. 42 53 00. Giro 159654.

1 Vet ni,
medelålders gustavsbergare, hur
det sportas och spänstas i skolans
gymnastiksal varje kväll? Manliga
och kvinnliga gymnaster omväxla
med brottare och hembygdsgilla
re. Bordstennis och badminton ha
också sina hängivna utövare, och
en eftermiddag i veckan slå hus
mödrarna sig lösa och ägna omtan
ke åt form och former. Gubbgym
nastiken lyser dock ännu med sin
frånvaro, men den kommer nog -
med den nya gymnastiklokalen.

"Det fattas konkurrens"
har varit den vanliga sucken, då
vårt samhälles mindre idealiska
affärsförhållanden- kommit på tal.
Nu tycks det emellertid ljusna. En
ligt Konsums senaste årsredogö
relse börjar affären i Villagatan
konkurrera starkt med Huvudaffä
ren, och snart är kanske en affär
vid Grindstuplan med i leken. Här
liga och strålande tider randas för
våra husmödrar. De komma att
känna sig välkomna ja, varför inte
efterlängtade både här och där.
Den dagen kanske inte är långt

borta, då Huvudaffären ordnar
med sittplatser för sin långa kö,
Villagats-affären tillhandahåller
tidningar och tidskrifter för de
väntande och affären vid Grind
stuplan inbjuder till besök i radio
rummet, där kunderna kunna sitta
i lugn och ro, tills turen utropas
genom högtalare.

En ny epok
i vårt samhälles historia inledes i
höst, då de första besuttna gus
tavsbergarna flytta in i radhusen
bakom. Skeviksgatan, Sprängskot
ten dundra nu, och grävskopan
slukar och spyr lera av alla kraf
ter, medan tegelhögarna växa i
väntan på murare och träkarlar.

All världens väg
går nu Träsket, och ingen sörjer.
Dess dofter komma väl ännu några
år att göra sig påminta, men all-.
ting har ju en övergång, och till
Bagarn's blir det nu många.

Ett stortag
för att få idrottsplatsen färdig
kommer väl att göras under som
maren. Innan man sätter i gång

slag. Vitt skilda ting har man in- på allvar borde dock övervägas än
lagt i detta ord. Avsikten med allt nu en gång, om - inte en lämplig
detta tal har dock varit att tillföra plats kunde uppbringas i närheten
vårt folk ett förökat mått av så- av skolan. Den framtida bebyggel
dan kraft, som kan vara det till sen lär ju vara planerad norröver.
gagn inte minst i nuvarande kritis- Skolan behöver tillgång till idrotts
ka tid. Till vårt folks sundhet och platsen och idrottsungdomen behö-
styrka hör förvisso också ett rätt t:n
bruk av söndagens gåva. Vill man ·
däremot öka de nervösa åkommor- ~ Överlämna
nas antal och försöka bota tidens \~\."-"' förtroendefullt
jäkt och oro med att inte tilJåta 1 \ all omsorg vid
någon paus- i det industrialisera- dödsfallet till
de jäktet, kan man bara fortsätta
med att förslösa den stora gåva,
som heter· söndagen. Men den da
gen är avsedd att vara krafttillfö
rande, därigenom att kroppen får
vila och själen får' del av Li v e t s
ord.

BABBELS
lBJEG RA.VNJINGSJBYRÅ

Odengatan 84 Stockholm
Ring vårt ombnd:
fru LISA JOHANSSON

Tel. Gustavsberg 174
eller direkt ao a4 42 ao 9.8 93

Oscar Lövgren:
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Det är en vacker sommardag
några år efter sekelskiftet. Från
Baggens vida vattenspegel stävar
"5-an" in genom "Farstabrohål".
Slottet skymtar vitt i grönskan.
Fabrikens skorstenar bolma svart
rök, och Värdshuset vinkar väl
komnande i fonden. Från den moln
fria himlen skin-er solen över Far
stavikens grönskande stränder. Vi
nalkas Gustavsberg.

På höjden, där förr Ekensberg
och den s. k. statbyggnaden domi
nerat, reser sig nu deri nya kyrkan,
byggd av bengult tegel, kanske- an
tydande på någon av fabrikens till
verkningar.

Vi angöra ö. Ekedals brygga.
Propellern vispar upp skummet,
och "gasten" kastar med ett vant

ver gymnastiklokalen med tillhö
rande bastu och dusch.

"Upp till kamp"
mot varandra var parollen härom
kvällen, och Kommunalhuset fyll
des från golv till tak. Det var frå
ga om politisk slagväxling, och de
hårda dusterna senterades livligt.
Från båda sidor gavs och togs med
friskt gåpåarhumör. Slag · under
bältet saknades inte heller och
skam till sägandes inhöstades bi
fall även för slik taktik. Inte mind
re än fyra riksdagsmän hedrade
evenemanget med sin närvaro och
tre av dem deltogo i knivkastning
en.

Vid 24-tiden var matchen slut, o.
resultatet avläses möjligen på
höstsidan, då valurnan tömmes.

Krönikören.

grepp trossen om pollaren. Jag går
i land och tar vågen mot samhället.
Vid krönet, där nuvarande Höjd
gatan tar av till vänster, börjar
den verkliga idyllen. På båda sidor
om vägen ligga välskötta trädgår
dar med omsorgsfullt klippta
häckar och en blomsterprakt, som
söker sin like. Det syns, att gus
tavsbergarna ha utpräglat skön
hetssinne !

I ett av de s. k. Franska bygge
na bor fabrikens blomstermålare
och i harts täppa prunkar somma
rens prakt i rundlar och grupper
och utgöra en verklig sevärdhet
för de förbigående!

Jag passerar Grindstugatan,
Lugnet, Bolagsbo'n och Bleket. En
oxfora masar sävligt uppåt Eke
dalsvägen. Utanför Bolagsbo'n stå
en mängd skottkärror uppradade
och innanför dörrarna sorla gus
tavsbergsfruarna. Det är "första
uttaget" som går av stapeln.

Vid stränderna av Bagarns träsk
växer vassen manshög och utanför
tvättstugan stå också skottkärror.
Där pågår stortvätt med åtföljande
"konselj". Från bageriet kan man
i lyckliga fall höra några spröda
toner av en fiol. Det är bagarmäs
taren, som övar för någon -kon
sert.

över träsket fladdra granna slän
dor och andra flygfän. Vatten
växter och näckrosor täcka så gott
som hela ytan. Blott några kvad
ratmeter vatten speglar de ljusa
molnen och den blå himlen. En nå
got unken doft slår emot den kri
tiske betraktaren, ty dränering och
avlopp äro nog en smula bristfälli
ga! Den saken - har också varit på
tal. Det skulle bli ändring i en nä
ra framtid.

att man på Gustavsbergs Värdshus kan bli serverad
en god söndagsmiddag för kr. 1: 95,

att man kan få middagsabonnemang (6 dag.) för kr.
6: 90 (med dessert kr. 8: 10),

att man kan få veckoabonnemang (6 dag.) kr. 22 :-,
veckoabonnemang (7 dag.) kr. 23: 75,

att beställningar för fester och samkväm i trevliga
lokaler mottagas.

Telefon 258.

KONSUM

q.RITT 0/-oRUM.
Butik efterlyses.

Hur skalil en gustavsbergare egentligen
göra, då han vil] köpa porslin? En konstig
fnåga i ett samhälle, som existerar på
porslinstillverkning. Ja, den som arbetar
på fabriken, kanske vet det och kanske
lätt kan erhålla, vad: han behöver. Men
den som råkar hat annan plats i samhäl
let! Konsum försäljer porslin. Men· när
det barn finns fyra eller fem par av den
sorts vardtagskaffekoppar man vill ha, så
är diet litet svårt. Prima porslin kan an
skaffas påi 'beställning, och så får man
se avbildningerr i en katalog, och se ut ett
visst nummer. Att i verkligheten få se den
sak man, vill ha, går inte för sig. Jo, om
man reser in på utställningen i Stockholm.
Men ska man behöva köpa porslin i
Stockholm, när man bor i Gustavsberg?
Skulle, det inte: kunna, anordnas en pors
li nsbusik i vårt samhälle, där mani kunde
gå ner och se, ut, vadi man ville handla,
och dit man kunde hänvisa främlingar,
som vill ha en. gustavsbergssak med: sig
fr.ån besöket. Ur reklamsynpunkt skulle
vä] en, sådan butik vara av allra största.
betydelse för fabriken. Då bättre tider
stund/ar och turistströmmen åter kommer
i gång, blir väl, en sådan försäljning nöd
vändig, Men varför skall samhällets egen
befolkning behöva fia det obekvämt ända
til] dess? öppna en butik d'är alla får kö
pa porslin, oavsett om de är berättigade

Den som· nu, nära 40 år senare,
stiger ur den eleganta gula bussen
vid "Konsum" och kastar en blick
över den förutvarande idyllen, Ba
garns träsk, blir nog en smula för
vånad. Den oformlighet, som domi
nerar det gamla träsket, kan väl
inte betraktas som en slutgiltig
lösning, åtminstone inte ur skört
hetssynpunkt ! Som provisorium
är det gammalt nog.

I ett samhälle, där det dekorati
va faktiskt ingår i fabrikationen,
borde väl möjlighet finnas att ska
pa någonting trevligare än denna
sorts "sevärdhet" på en av sam
hällets mest observerade platser.

Tramp..
*

Anmärkning: Detta skrevs vid
jultiden. Sedan dess har Träsket
i rask takt fyllts ut. Nu återstår
snart endast planeringsarbetena.
Vi hoppas, att dessa kunna slutfö
ras, så att träskområdet kan an
vändas för någon praktisk uppgift
eller bli ett välordnat parkområde.

Red.
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SOCIALVÅHDEN 1· GUSTAVSBERG
PÖH HHNDHA AH SEDAN.

VAD PROTOKOLLEN BERATTA.

L

Forts. från föreg. nummer.
Den 25 maj utkom en ny Kungl.

Maj: ts förordning angående fat
tigvården i riket (Svensk författ
ningssamling 1847, n:r 23). Den
ersatte tidigare förordningar av
den 5 dec. 1788, 22 okt. 1805 och
14 febr. 1811.

Enligt den nya förordningen
skulle inom varje fattigvårdssam
hälle finnas en fattigvårdsstyrelse.
På landet skulle denna utgöras av
sockennämnden. Om kyrkoherden
icke valdes till ordförande eller le
damot i nämnden, ägde han likväl
rättighet att som ledamot deltaga
i fattigvårdsstyrelsen, då han fann
sin ämbetsplikt och behovet på
kalla detta.

Fattigvårdsstyrelsen kunde göra
anspråk på den vårdbehövandes ar
betsförmåga och avpassa under
stödet därefter samt, om så var
lämpligt, bilda en arbetsinrättning,
gärna i förening med andra fattig
vårdssamhällen. "Som fattigunder
stöd är en nödhjälp av kristligt
deltagande för den behövande,
vare allt pockande, då det sökes,
eller klandrande utlåtelser om dess
beskaffenhet, då det mottages, all
deles förbudna; varemot rättelse
av förment felaktighet må sökas
hos den, på vilken rättelse kan be
ro", heter det i förordningens åt
tonde paragraf.

Om fattigvårdens inkomster av
lägenheter, kollekter och frivilliga
gåvor ej räckte till, skulle en av
gift av högst åtta respektive
fyra skilling för varje mantalsskri
ven 18-årig man och kvinna erläg
gas.

I § 10 finns en särskild förord
ning för fabriksidkare och fabriks
arbetare. Enligt denna skulle fa
briksidkaren själv, efter överens-
tilt rabatt eller ej! Kundler kommer säker
ligen inte att saknas. Gustavsbergare vill
gärna äta sitt da-gl,iga bröd på vackert
Gustavsbergs-porslin, utvalt i fabriksbo-
den. Blii.vande kund.

En hälsning.
överingenjör Wilhelrrn Thomas, som

hadle en artikel i förrn numret" av Gus
tavsbergaren, hälsar genom direktör P.
Gatzke till vänner och bekanta- i Gustavs
berg.

kommelse med fattigvårdsmyndig
heterna, kunna åtaga sig ansvaret
för vården av de fattiga, som voro
befattningsinnehavare hos honom.
En sådan överenskommelse skulle
gälla för fem år. Därefter skulle
den ställas under omprövning.

På grund av denna Kungl.
Maj : t's förordning sammanträdde
Värmdö sockenstämma den 24 okt.
1847 och behandlade frågor rö
rande socknens fattigvårdsinrätt
ningar. De fattade besluten måste
betraktas mot bakgrunden av an
givna förordning.

Sockennämnden hade vid sam
manträde den 3 i samma månad
föreslagit:

"Att. skrivelse skall avgå till
herr kamreren Norgren vid Gus
tavsberg, om han enl. 10 §, 2 mom.
i åberopade Kungl. förordning vill
åtaga sig att besörja vården om
de fattiga vid Gustavsbergs bruk,
vadan då en förbindelse skall till
den blivande sockenstämman in
lämnas.

. Att församlingens nuvarande
fattigstuga anses otillräcklig för
att inrymma alla socknens fattige,
som för närvarande sakna husrum
och självförsörjning, men att des- -
sa böra tills vidare inackorderas
till den minstbjudande, och kom
mer det åligga ordningsmännerna
att var och en inom sitt distrikt
uppgiva, vilka de äro som tarva
understöd, och i vad mån de anses
vara behövande".

· Efter en längre överläggning i
sockenstämman fattades följande
beslut, vad beträffar Gustavsberg:

"Gustavsbergs fabrik, som äger
en egen fattigkassa för sin perso
nal, med barn och tjänare, må hä
danefter, såsom disponenten herr
kamrer Norgren tillkännagav att
hittills skett, själv ombesörja och
vårda nämnda personer, men fol
ket å lantegendomen Gustavsberg
med underlydande ösby och Möln
vik skall äga gemensam fattigvård
med den övriga församlingen.
Härav följer, att ej fabriken men
väl lantegendomen contribuerar till
socknens fattigförsörjning, liksom
ej den förre men väl den senare
njuter något biträde till försörjan
det av sina fattiga".

Så hade då Värmdö fått gus
tavsbergsfrågan ordnad, vilken,
som vi sett, länge vållat bekym
mer vid stämmorna. Så långt jag
kan finna av handlingarna hade
dock Gustavsberg inte legat kom
munen till last. Det var således
blott den förklarliga fruktan, att
så skulle komma att ske, som vål
lat oro bland Värmdö sockenstäm
mobesökare.

I protokollet för den 12 decem
ber 1847 möter för första gång
en uttrycket fattigvårdsstyrelse.

"DE REDLIGA
PIONJÄRERNAS
FÖRENING"

- det var några enkla kvinnor
och män, som under små förhål
landen tog sina öden i egna händer.
I dag, hundra år senare, bevisar
alltjämt den kooperativa folkrörel
sen i handling, att ekonomisk själv
hjälp leder till större frihet och
välstånd.

Det minnesrika året
1844 bildade en skara fattiga vävare i den
engelska staden Rochdale en konsumtions
förening. Pionjarerna utformade och för
verkligade de grundsatser konsumtionsför
eningarna jorden runt än i dag bygger på:

1. Öppet medlemskap.
2. Demokratiskt styrelsesätt.
3. Fördelning av överskottet bland

medlemmarna i förhållande till
deras inköp.

~- Begränsad ränta på insatserna.
5. Politisk och religiös neutralitet.
6. Kontantbetalning vid inköp

och· försäljning.
7. Ekonomisk upplysning.
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(Dess protokoll har jag dock inte
haft tillgång till.) Vid fattigvårds
styrelsens sammanträde den 24
november hade pastor anmält, att
han, "för vilken de fattigas om
huldande är en av de heligaste och
mest kära plikter, anser sig böra
vara de fattigas talesman inför
fattigvårdsstyrelsen, alltid skulle
infinna sig vid styrelsens samman
komster, och där efter bästa för
måga gå styrelsen tillhanda med
råd och upplysningar".

Den 1 november 1852 skulle
Gustavsbergs fattigvård återföre
nas med kommunens i övrigt. För
att ordna denna sak hade socken
stämma utlysts till den 10 oktober.
En skrivelse upplästes från J. G.
Gentele, vari han förklarade, att
fabrikens intressenter inte längre
ville fortfara att besörja fabrikens
fattigvård utan överlämnade den
till fattigvårdsstyrelsen i Värmdö.
"Herr Gentele upplyste, att endast
tvenne fattighjon funnos vid fa
briken samt att församlingen, en
ligt hans tanke, icke behövde hava
mycken tunga av vården om fa
brikens fattiga, helst den ordning
vore gällande, att alla i fabrikens
tjänst, som voro sjuka över tio da
gar, erhöllo tolv skilling om dagen,
för läkarevård, fria medikamenter
samt de medellösa, som avledo,
även begrovos på fabrikens be
kostnad.

Under överläggningens gång ön
skade herr Gentele till de försam
lades kännedom meddela de av ho
nom utfärdade ordningsreglor, för
arbetarna vid Gustavsbergs fabrik,
vilka därföre, på herr Wasmuths
förslag, av herr kronolänsman Ce
derberg upplästes. Slutl. föreslog
herr Gentele själv, att till försam
lingens fattigvård hädanefter skul
le av varje vid Gustavsbergs fa
brik skatteskriven man årligen er
läggas tolv skillingar samt av var
je sådan kvinna sex dito, allt ban
co, och, därest den härav uppkom
mande summan icke vore tillräck
lig till underhållande av fabrikens
fattige, förband sig herr Gentele,
å intressenternas vägnar, att, ef
ter första årets förlopp, tillskjuta
bristen. Herr Genteles förslag an
togs såsom sockenstämmans be
slut".

Till sist må här ett utdrag ur ett
protokoll från den 1 nov. 1857 åter

, givas. Det heter där:
"Fattigvårdens ordförande herr

inspektor Kinman på Farsta till
kännagav att husen på Skevik vo
re nu så iordningställde, att det

förut omtalta arbetshuset för för
samlingens fattige kunde upplåtas.
Församlingen beslöt således .att
där skulle bliva ett arbetshus och
fattighus. De som dit skulle inta
gas borde först anmäla sig hos fat
tigvårdens ordförande eller någon
av distriktsledamöterna, sedan det
av läkarebetyg prövats, huruvida
de voro så bräckliga, att de dit
kunde göra anspråk. Med gamle
och utfattige tilläts dock fattig
vården att ensam avgöra. Fattig
stugans allmosehjon vid kyrkan
skulle i april 1858 flyttas till Ske
vik, där allt till denna tid borde
vara i o~dning till dess motta
gande".

I testamente av den 1 mars 1832
hade de två sista skevikarna be
stämt, att Värmdö fattigkassa
skulle från och med den 14 mars
detta år få övertaga Skevik mot
att de två kvarlevande under sin
livstid skulle få ett visst årligt un
derhåll av avkastningen samt hus
rum och vedbrand. Efter deras
död skulle Värmdö fattigkassa i
evärdliga tider så förfara med he
la egendomen som den önskade.
Med avseende på tillgångarnas an
vändning bestämdes, att de skulle
nyttjas till "allmosevärdigas un
derhåll samt värnlösa barns krist
liga uppfostran".

I överensstämmelse med detta
förordnande blevo medlen använ
da, vilket sockenstämmoproto
kollen också nogsamt vittna 'om,
Nu skulle denna gamla gård med
dess egenartade historia bli ett
hem för Gustavsbergs och Värmdö
fattiga. Därmed hade ett nytt steg
tagits till fattigvårdens förbätt
ring.

Oscar Lövgrera

Bättre är den man som styr sitt sinne
än den som intager en stad.

Såsom silverglasering på ett söndrigt
lerkärl äro kärleksglödande läppar, där
hjärtat är ondskefullt.

*

Det är _bättre att försöka och därvid
göra ett eller annat misstag, än att av
fruktan för misstagen förbli dådlös och
ingenting uträtta.

PRENUMERERA
på
Gustavsbergaren !

Förut och akterut.

Brodern till sin äldre syster E.:
- Tack ska du ha för att du lagade

byxorna åt mig.
Den yngre systern, som tyckte, att hon

också borde få del av tacket:
-- Men dem har jag ju lagat förut.
Brodern, lugnt:
- Det kan väl hända, men E. har nu

lagat dem akterut.

Ordningens väktare.
Lärarinnan i Gustavsbergs småskola

berättar om Josef i Egypten och hans
bröder. Spänningen är stor, då de höra
om, hur Josef smusslar ned silverbägaren
i Benjamins säck och då de i tanken få
följa bröderna, som med de stora säckar
na bege sig ut ur staden och hem igen.
Så berättas det om, hur någon med väl
dig fart kommer efter dem för att gripa
den som stulit Josefs silverbägare. Lära
rinnan iirågar:
- Vem tror ni det var som kom?
Barnen gissa på Farao och Josef. När

dessa gissningar besvarats med nej, rader
allmän tvekan. Lärarinnan vänder sig då
till klassens "ljushuvud":
- Vem tror du, Gustav, det kunde va

ra som kom?
Gustav:
-- Det var väl Söderberg.

Den ointagliga staden.

Under en kristendomslektion i småsko
lan har fröken berättat om Davids eröv
ringar, särskilt av den starka borgen Sion.
Vid förhöret , under en följande lektion
framställes frågan:
- Vad tog David, som ansågs ointag

ligt?
- Urias hustru.

Folkenas fet.
Strax före en examen sade en flicka ·i

småskolan:
- Fröken, om jag inte kan nånting på

examen, så är det inte mitt fel.
- Är det mitt då, undirade lärarinnan.
- Nej, då är det folkenas, blev svaret.

Stor - men inte så stor.

en artikel om en agitationsresa skrev
Hj, Branting i Social-Demokraten för den
4 juli 189-5:

"Som detta, är rapporter om en rad
agitationsmöten och icke beskrivande geo
grafi, skall jag icke falla för frestelsen att
utbreda mig över Hälsingborg".
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G u s t R v s h er !f s n H t t.
Forum

har vid årsmöte behandlat och godkänt
styrelse- och revisionsberättelserna.

Under året har hållits 13 protokollförda
sammanträden. Av tidningen Gustavs
bergaren har under föregående år utgivits
6 n :.r med en medelupplaga av 900 ex.
Inkomster och utgifter ha uppgått till kr.
2.838: 60. Bebållningen till år 1944 utgjor
dle kr. 231: 31. TiH-.siyrelse och redak
tionskomrnitte omvaldes Gustav Anders
son, Gösta Dahlberg, H. Lindholm, Oscar
Lövgren, och J. Movinger.

Forum hadle vid! årets slut 17 medlem
mar.

G. Lu n.dg r e n.

Ett musikevenemang,
Söndagen dem 6 februari gästades Gus

tavsberg av Nacka Amatörorkester, som
gav en konsert i kyrkan.

Programmet upptog orkesterstycken
av Gluck, Haydn, Svend!sen, Schubert och
Gade samt sånger av Stenharnmar, Jo.sef
Eriksson, Reg.er och Franck.

Orkestern dirigerades av den danske
dirigenten W. Gurewitsch, vilken före
ockupationen, var ledare för akademiska
kapellet i Köpenhamn.

Sångerna utfördes av fröken Ebba Rag
narsson, en mycket lovande elev vid Ope
raskolan, i Stockholm.

Såväl orkesterstycken som sånger fick
ett synnerligen gott framförande. Konser
ten blev därför en, rik upplevelse för ct:e.
musikintresserade, som infunnit sig.

Då Nacka Amatörorkester härnäst korn
mer tillbaka, hoppas vi, att de goda gus
tavsbergarna, fyller kyrkan til] sista plats.
Det är orkesterns prestationer värda.

G. Bo,-rg.

Kamratkedjan
fick vid sitt törsta framträdande ett välvil
ligt och uppmuntrande mottagande, då
den gav det gamt,a, mysteriespelet "I Bet
lehern" söndlageru den 13 Iebr. å Klubben,
som var fullsatt. Omedelbart efter före
ställningen önskade åtskilliga, att spelet
måtte givas i repris. Detta skedde den 2:3
febr. Kedians "skådespelare" uppträdde
enastående. Rollerna framfördes med
verklig inlevelse, naturligt och utan cho
ser. Det höga ämnet fordrade också det
ta,. En sjuårs flicka frågade ett par dagar
senare, varför hon ej fick se Jesusbarnet,
och om han sov där i, halmen.

Friöken Ingridi Söderström sjöng några
solosången före föreställningen, under
tecknad presenterade Kamratkedijan och
redogjorde för dess syften ocb önskemål.

Jag tackar de farbröder, som välvilligt
hjälpte oss "bakom, kulisserna". Jag vå
gar hoppas på deras· bistånd, då vi i
sinom tidi återkommer. Tack även, Maria
och Josef samt alla ni andra - konungar,
herdar, tjänare oclr änglar.

j oh a n Movinger.

Konsum
höll den, 29 mars sitt årsmöte.. På vanligt
sätt vas det förberett genom sedvanliga,
dlistriktsmöten, där diskussionerna i vissa
fall varit synnerjigen livliga. Som vanligt
hade fullmäktigesammanträdet en lugna
re karaktär, även om diet inte saknades
kritiska granskare.

Vid! senaste årsskiftet hade föreningen
1,421 medlemmar. Omsättningen 'under
året har uppgått till 1,8·56,756:3-9. Årets
vinst uppgick till 86,413:21. Föreningens
tillgångar och skulder den 3'1 december
1943 balanserade på 1>13',804:40.
Årsmötet fastställde bokslutet och besluta
de angående överskottets fördlelning i
överensstämmelse med styrelsens förslag.
Det innebär bl. a. att 4 proc. återbäring
lämnas å gjorda köp. Styrelsen erhöll den
av revisorerna föreslagna ansvarsfriheten.

Styrelsevalet förrättades med slutna
sedlar. Valda 'blevo hrr Harry Pettersson,
Rune Sundin, Verner Lindberg, Oscar
Lövgren nch Helge Söderström. Revisorer
blevo hrr J. A. HeHqvist och Anton An
dersson. De avgående ledlamöterna i sty
relsen (hrr Anrt:on Kock och G. Lorang
hade bestämt avsagt sig återval) avta,cka
dies för det arbet,e de nedlagt i förening
ens tjänst. Särsk,ilt riktade mötets ordf.,
herr Gunnar Andersson, detta fack till
herr Anton Kock, som alltifrån förening
ens bi.Jdande för 24 år sedan varit leda
mot i styPelsen, senast dess ordlf.

Styre'lsen fick' i uppdrag att ytterligare
utreda fnågan. om ny affär vid1 Höjdhags
området samt att ordna den gång efter
annan d~skuterade frågan om anställande

. av varubud! eller springpojkar.
Den på sista tiden livligt debatterade

frågan om utskänkninigsrättigheter för
Värd!shuset dryftades på nytt. Ett förslag
framkom att avskriva denna f11åga från
dagordningen, aHdenstundi den ansågs lig-

1ga utanför konsumentkooperationens verk
samhetsfär. Årsmötet vid:blev i stället ett
tidligare fattat beslut att genom en till
satt kommit.te allsidigt utreda: frågan.

Kommunens räkenskaper.
Vid! kommunalfullmäktiges sammanträ

de i slutet av mars månadl förelåg till
beharidJHng bl. a. revisionsberättelser för
olika nämnders och styrel.sers förvaltning

av de medie!, somr för år 19431 stått till
dess förfogande.

Då det för d/en enskilde kan vara av in
tresse att veta, vartilli av honom erlagd
kommunia1skatt, använts, får underteck
nad härnedlan i• stora ct:rag redogöra här·
för.
Barnaviå:rdien:
Utgifter 10.917:03
Inkomster . . . . . . . 6.73'2:67
Kommunens kostn. för barna-

vården . . . . . . . . . 4.184:36 4.184:36
Fattigvårdlen:
Utgifter:
För ålderdomshemm. 28.458: 06
För öppna fattigv... 48.964:60
Lnk o.m st er:
Stats- & lanct:stingsbidr.,

folkpens. m. m... 37.761: 11
Kommunen,s kostnader för

fattigvården
Folkskolorna:
Utgifter . . . . . . . . 110.244: 80
lnk., statsbidr. m. m. 58.700: 17
Kommunens kostnader f.ör

skolväsendet .. 51.544:63 51.544:63
Kommunens kostnader för:
Hälso- & sjukv. . . . . . . . . . . . . 4.199:34
Allm. pensionsförsäkringen 20.840: 94
Förvaltningskostnader 14.551 :85
Anslag o. bidr. till' dliv. änd:am. 39.045: 31
Fam. ·bidir. till inkallades familjer

163.524:47
Avgår statsbidir. .. 154.491 :80 9.032:67
Inkomste:r: •
Skattem. o. övr. inkomster .. 22·4.422: 83
Samma nr di r ag:
1'943 års ink. . , . 2'24.422: 83
1'943 års utgifter . 183.060: 97
1943· års översk. . 41.361 :86 224.422:83

Intresserade personer kunna å Kommu
nalkontoret erh1ålla specificeradi bud'getsre
d!ovisning för år 1943.

39.661 :55

V. Fa,gergr•en.

Gustavsber:g-Ingarö---Rödakorskrets..
Den 4 dec. 1943 anord!nad:e Gustavs

berg-Ingarö-Rödakorskrets sin s,ed:vani
liga julmässa ·i Kommunalhuset.

Mässan öppnades av kretsens ordföran
de fru Siri Bernditsson, som i ett kort an
förande rediogjorde för arbetet under året.
Vidi d:en därpå följandie för,säldnin.gen, visa
de allmänheten siru stora uppskattning av
handarbetsbo-rd, julbord och tombola.
Mycket utsökta handarbeten och vackra
prydnadssaker för julen försåldes. Även
tombolan och '1peka rätt", gjorde stor
lycka. SamUiga lotter blevo redan tidigt
iörsål,da o,ch många vinster utdelapes till
lyc_kEga vinnare. Nettoresultatet av jul
mässan,, 2,070:- kr., har icke överträffats
av någo:f tidigare års.

Den 15 februari hade kretsen sitt års
möte å Värdshuset.
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Av styrelseberättelsen framgår, att en
hel dlel g1orts för dem socialhygieniska
verksamheten, en förbandsplats hade iord
ningställts för lngarö hemvärn m. m.

Något nytt va] av styrelsemedlemmar
gjordes ej utan den gamla.styrelsen kvar
står med: undantag av fru Ellen Ljung
gren, som på grund av flyttning från or
ten avsade sig Iedarnotskap.

Ett intressant och trevligt föredrag om
"Vår föda och hälsan" hölls av di: r lwan
Bolin.

Mötet avslutades med' samkväm.
Maj Mo din.

Ktubbparken under sommaren
övertages i år av Idrottsföreningen och
Hembygdlsgillet. ldlrottsföreningen korn
mer i regel att svara för lördagar och sön
dagskvällar, median Gillet ordlnar den gam
la dansen på onsdlagskyäl1arna. Valborgs
mässa och midsommarvaka ordnas ge
mensamt. Arbetsutskottet består av G.
Dahlberg, ordf., F. Fal-i, sekr., V. Wiiberg,
kassör samt G. Björk, B. Wiberg och Erik
Sjökvist.

Gustavsbergs Idrottsförening

höll årsmöte ål Gustavsbergs Värdlshus
lördagen den 19 febr., vilket bevistades av
ett 60-tal medlemmar. På d!iigordlningen
stod' val av styrelse, vilken fick föl1jande
sammansättning: ordf, Gunnar Björk, v.
ordf. Rune Johansson, sekr. Fritiof FaH,
v. sekr. Eva Nyström, kassör Erik Sjö
kvist, samt Gustav Gustavsson. och Svea
Boox. Till liöreningens revisorer valdes
john Lundin och Erik Lindahl, till' idrotts
platskomrnitten ·Gustav Andersson, John
Lundin, Erik Sjökvist samt Gunnar Björk.
Seda11J förekom val av olika kornrnitteer :
inom fotboll, brottning, orientering, all
mänidrott, för försäljning samt ledare för
damidrotten. Idrottsföreningen har även
tre andra sektioner: inom skidor och ka
not samt den nystartade bordtennis- och
badmintonsektionen. Gustav Andersson
redogjorde för idrottsplatskommittens ar-

BLUS OCH KLÄDNINGSTYGER:
Vistramusliner, siden, kupongfria.

REGNKAPPOR:
Vistra, enfärgade och rutiga,
Konstsiden, smårutiga, (fria).

VINETTASTRUMPOR:
K. silke, avigvända,
K. silke pläterade,

, Natursilke-konstsilke.

Manufakturavdelningen,
GUSTAVSBERGS KONSUM.

bete under året. Idrottsplatskornrnitteerna
1 samhället har mycket ogjort, vad
idrottsplatsen beträffar. Inom föreningen
hoppas vi, att det ska bli nya frisk, tag
i vår för att få igång arbetet där, till
gagn för hela dien. idrottande ungdomen
i samhället. F. F a 11.

Gustavsbergs lf
blev Södertörnsmästare i skid/stafett
och belade samtidigt andra platsen i
Stockholms DM efter storklubben Hellas.
GI:F slog vid! detta tillfälle så goda lag
som Hammarby, Djurgården, Skuru m. fl.
För prestationen svarade föreningens bäs
ta åkare: Arvid Olsen, Gregrr Åberg och
Manfredi Lindstedt. Detta är idrottsför
eningens största framgång hittills inom
skididrotten, Hedler åt våra god'a löpare !

F.-F a I f.

Kooperativa R. M. i H~fors,.
Vi ha även, i år liått vara med! om ett

RM - denna gång i Hofors. Vi avreste
den 12 febr. från Centralen med var sin
kontrollbiljett, ty ingenjören från KF
glömde sig själv och truppbiljetten kvar i

Stockholm. (Han kom sedan ned ett an
nat tå,1;). Vi voro 17 gustavsbergare, där
utav en från Konsum. I år kunde ingen. av
åkarna ställa upp fulltränad på grund' av
den ringa snötillgången. Olsen, Åberg,
Lindstedt och Sv,edlberg fingo i alla· fall li
tet extra träning i Bollnäs veckan före.
På fabrikens bekostnad! reste de dlit och
stannade i fyra- daar, (De, ställde upp i
Bollnäs G & IF: s klubbmästerskapstäv
ling, so1111 Olsen. vann överlägset med' Man
ne som 2: a och Greggan 4: a. Svediberg
blev 2: a i juniorklassen.) Våra chanser i
detta RM syntes ej så stora. Men vi lova
de att icke släppa ifrån oss vandtingspri-

. set. Det skulle fölia med oss hem för fjär
de och sista g1ången. Det står nu också

"Tretton", diär intresserade kunna fål
kasta, en bJi.ck på un.derverket. I Hofors
väntade bussar och förde oss direkt till
Folkets Hus, ,en a-v platsens sevärdheter.
Där var inkvarteringsbyrån, förlagd, och
där fanns så gott sorn allt som be.rörde
söndagens tävling. Deltagarna fingo bo• 2
och 2 hos olika konsummedlemmar i sam
hället. En del av oss var medl på samkvä-
met. Men die flesta föredrog att koja. Sam~

från "I Betlehem" från D. M. på skidor i Gustavsberg.
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kvärnet blev eru upplevelse. Där bjöds på
musik, sång, allsång, föred!rag av Sven
Utterström och film. Vi skulle träffas på
söndagsmorgon kl. 7 på Konsurnrestau
rangen för att .äta frukost. Men en dlel av
oss behövde: ej gå s>åi _tidigt. Våra gäst
vänliga värdar bjöd! på frukost. Då vi träf
Iades, berättadle var och en om: hur han
haft diet. All'a hade logerat hos folk, som
hade eget hem. Och vilka hem sen! I Ho
fors finns det inte många, sorm bo i de få
Iabriksbarackerna. Min värd ägde också
ett rätt stort tvåvåningshus, som hade
kostat honom så litet, att han inte ville
tala om diet. Omklädoingsplatsen var i en
tvättinrättning, liknande den, vi ha i Gus
tavsberg, men ett par, gånger större. Där
var ordnat med valtningseldar o. dl. När
allt var klart, fingo vi. gå ett par km. till
startplatsen, som var belägen på själva
idrottsplatsen. Banan gick i en slinga på
Q mil för sen., 1 ½ för jun. och 1 mil för
damer och ungdlo-m. Banan, hade. lagts av
Hofors Sports kända skidlöpare. Tävling-
en sköttes av Hofors Alf: s kända OJ sö
ner och Larssöner. Starten gick med två
st. från varje klass. Alltså startade 6 i
taget. Där brast det i organisationen, ty
var och en fick hålla reda på sin --startti-d.
Det är vi här nere inte vana, vid. 40 %
missade starten något och särskilt vi sö
derifrån. Rapportsystemet från banan var

ordnat dåligt. Det enda vi. fingo· veta var,
att ~Rudu Hammarlöv hade bästa tiden på
1 mil, Lindstedts och Gregers namn nämn
des även. Sedan började ungdom och-jun,
komma i mål. Då blev det ju inte tid att
vänta på rapporter. Den femte ungdoms
klassaren i nrå] var en bror till vår Rune
Svedberg. Hans tidi räckte till för en över
Iägsen seger i klassen. Åker han för oss
nästa år? Ganska troligt. Åke Jonasson
kom in och fick en hedersam 11 : te place
ring, Svediberg åkte i sin säregna stil om
ett tiotal löpare på de sista 200 m. ti!J
mål. Han· belade fjärde plats i jun.sklas-
sen

Så snjåningorn kommo våra sen. i mål.
Olle fick en: 4: d:e placering, vilket var
storfint. Manne 10: de plats. Greger fick i
år se Sven Norling före sig och kom ej
medi i laget. Han hade oturen att köra
ikull i· en nedförslöpa, och bryta skidan
och fick gå några minuter, innan han kom
fram till Kille Olsson, som stodl eru halvmil
från mål. Han tog hans ena skida och
plågade sig i mål, en prestation som är
värd att minnas. Damerna kundle i ,år inte
nå samma goda, resultat som förut. De ha
dle ju ej heller fått någon riktig träning.

Resultatet har förut tillkännagivits i tid
ningen Vi. Därför återgivas de ej här.

Som ledare för truppen vill jag här
framföra vårt tack till Fabriksledningen

Med: blick för

t,ab trabitionen förpliPtar
arbetar OUSTAVSBERG på samma

plats där -fabriken grundades

för att vi åter en gång fått 'deltaga i ett
Riksrnästerskap och för all den hjälp, våra
skidlöpande medlemmar tätt under året.

Lag lie dar en.

1821
Namnet GUSTAVSBBRG borgar nu för

Pon~fnärligf ocb fePnh;Pf nnöcncnbc
inom svensk porslinsindustri

I
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Kooperativa DM på skidor

gick under strålande sof i Gustavsberg
dien 5 mars å en, lättkuperadl bana utmed
basvägar, åikrar och över. sjöar. i Farsta
terrängen. Skidsektionen stodl för arrarige- ·
mangen.

Juniorklassen 10 km. vanns av Rune
Svediberg, Gustavsberg på 0,41,31, 1 ½
minut före Sune Lundgren från Luma,
varefter följd!e Åke Jonasson, Åke An
dersson, Lennart Johansson och Birger
Andersson, samtliga fnån porslinsfabriken.
Gustavsbergarna tog här. både första och
andra lag,pris.

Seniorklassen blev spännande. Konsum,
Stockholm, bjöd/ en hårdl strid med' Gus
tavsbergs stronga skidllöpare, som emeller
tid samlade sig väh och genom Ohlsen,
Lindistedlt och Åberg bel·ade dle tre första
platserna. Som fyra och temma kom Lind/
berg och Norcligren, Konsum. Därpå följ
de Svanberg och. Norling, fr,ån Oustavs
berg, soml dlärmed för aJ.1tidi bärgad'e
vandu"ingspriset.

I damernas 10 km. visade Konsum,
Stockholm, sin klass och belad'e första till
och med' femte platserna. Disponent Sund-
val~ myste belåtet, då Maud: Wirstam lätt
och !edligt åkte in på fina 0,46,49.

Äldire oldiboysklass·en vanns av Tage
Persson, följ dl av Arvid[ Ah!, båda Konsum,
Stockholm. Tid: 0,46,1•8, 0,5•1,58. För
Gustavsberg åkte här Eriksson, Åberg,
Boox och Steen.

I yngre ,oldboysklasseni p,åJ 2()° km. gick
första priset även tm Konsum genom
Fritz Andersson på 1,25,40 medl vår
Bäckström som: go•dl tvåa.

Loppet kommenterades säkert av Tors
ten Rolf i högtalaren, och !ottorna klara
de dlen varma drycken.

En förnäml'ig prissamJ.ing hade åstad/
kommits och varje deltagare erhöll- pris
hos pastor Movinger, som efter ett kort
och kämfullt tal förrättade prisutdelning
en.

F. F,al I.

GUSTAVSBERGS If ARRANGERAR sin
hittills 1största tävling.

Stocklhotms distnktsmästerskap på
skidor 30 km.

01,F fick i uppdirag att arrangera DM på
skidor 30 km. söndagen d'en 2(7 febr. Vi
blevo gladla för uppdraget. Ty det bety
der, att vi tå arrangerai en natione\l täv
ling, till vilken, riktrinjerna redian äro kl·a
ra. Tävlingsstyrelse för .DM val,des, ban
läggare utsågos.' se startadle, d'ärav 6 från
v,år tör,eninig. "Lappen" hade på lörd'ag
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lånat häst och kört snö på banan vid
Tjustvik. Björks nya resultatstavla hade
avprovats (den· bästa i landet), högtalare
hade anskaffats och uppsatts."

När funktionärerna samlades vidl Bad-
. huset, dlit start och mål förlagts, var det

l'6 graders kyla. John-Pelles grabb fick
åka in till Stockholm kl. 7 på morgonen
för att dela ut program til] de tävlande,
vilket verkligen uppskattades av samtliga.
Rune. Berglind och Grynet jobbade med
programmen nästan, hela natten, men vad
gör ma.n inte för att allt skall gå ihop.

Tävlingen startades på utsatt tid' med
två efteranmälda. Därpå startade Söder
törnsmästaren Elmer Olsson från Nynäs
hamn i sällskap medl Hellaspojken Kurre
Lindqvist. 3 minuter därefter åkte Manne
Lindstedt i sällskap medl unge Blornstrand
från Skuru. 10,13 startade Ciarry Atteday,
den namnkunnigaste av samtliga anmäl
da. Men flera mästare skulle starta: Has
se Hedjersson från Djurgårdens IF samt
2: an från 15 km: stoppet söndagen, förut,
Tyllman, Skuru och vår Arvid! Olsen, Gre
ger och Svermarna, Innan alla startat,
varvade Elmer Olsson, som nu hade två
varv kvar. Banan var nämligen, bara 10
km. och fick föl~aktligen, åkas 3 varv.
Publiken kunde trivas och spänning blev
det. Lindstedt och Blomstrand lågo fort
farande ihop. Clarra kom och noterade
bästa tidl hittills. Tyllman, skulle diock
överträffa honom. Löparna komma in på
andra, varvet. Påpan ·som var Speaker,
fick prata sig hes i mikrofonen, Rapport
kom, ·att Hasse Hediersson brutit tävling
em på grundl av magkramp,' vilket är

. mycket vanligt blandl löpare, som ej fått
tillräcklig träning. Ett tiotal bröto loppet,
däribland vår Norling på andra varvet.
Vid andra varvet ledde Tyllman, Skuru,

,,{)ver Atterday, Hellas, med/ 35 sek. Nu
blev det spännande. De våra hade ju ej
låtit höra av sig. Ingen hade ju väntat,
att de . skulle ha segerchanser. Skapliga
placeringar väntade vi. Men klister under
skidorna, när det _är så kallt, är nog inte
bra. Eller. hur Arvid! och Manne? Löpar
na komma nu i mål, efter sina tre varv.
Bland de första var Clarra på tiden
1,52,25. Skulle Tyllman ha bättre tid? Han
överskred! med 31 sek. Tävlingen var där
med! avgjord,
·· Ingen. kunde hota de två. Vi nämna de
bästa i tävlingen.
. 1. Clarense Atterday, Hellas
. 2 ..Arne Tyllman, Skuru
. 3. S. Mattson, Skarpnäck

4. Sigge Westin, Hellas
5. Erik Karlsson, Djurgården

1.52.25
1.52.56
1.55.05
1.55.52
1.56.15

Pris 30 öre.

28. M. Lindstedt, Gustavsberg 2.05.34
32. A. Olsen, Gustavsberg 2.07.00
33. G. Åberg, Gustavsberg 2.07.56
34. S. Svanberg, Gustavsberg 2.08.53
47. B. Wiberg, Gustavsberg 2.14.07

Tävlingen blev en framgång för Gus
tavsbergs IF beträffande organisationen.
Det kunde vi ock utläsa i presseri dagar-
na efter. T ä v I i n, g s [, e dl aren.

Gustavsbergs socialdemokratiska
arbetarkommun

har haft årsmöte. Ur verksamhetsberät
telsen kan nämnas, att förutom d'e ordi
narie mötena, har ett flerta] filmmöten och
samkyärrr hållits. Två sommarfester har
anordnats, en tillsammans med' fackför
eningen och eru medl Mörtnäs socialdemo
kratiska förening som rnedaarrangör.

Styrelsen fick följande sammansättning:
Harry Pettersson, ordf., Anton Anders

son, sekr., Gunnar Floren, kassör, Gustav
Andersson, v. ordf., Gunnar Pettersson,
v. sekr. Till revisorer valdes Karl Nilsson,
Erik Wadströrn och Evert Andersson.

Vid) mötet talade riksdagsman Gustav
Nilsson, Kristianstad, om programrevisio
nen. Mötet beslöt att til] ett kommande
möte ta upp programförslaget till diskus-

\-..
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Det lönar sig att köpa
Kooperativas Kläder.

ger ett gott utbyte i goda varor
6ch låga priser.

Kooperativas 'kläder
Upplandsgatan 5.

sionen samt att igångsätta studiecirklar
ämnet. G. P ett e r s so n.

Gustavsberg socialdemokratiska och
kommunistiska arbetarkommuner

hade tisdagen den 14 mars anordnat dis
kussionsrnöte över ämnet: "Socialpolitiken
före, under och efter kriget".

Inledare var från socialdemokratiskt
håll' riksdagsman Sigurdl Lindlholm, och.
foå~ kommunistiskt håll riksdagsman Hil
dling Hagberg. Förutom inledarna deltog i
diskussionen, riskdagsmännen, Fritz Pers
son och Brandt, samt redaktör Henning
Thylin från socia!ld'emokraterna, samt från
kommuniisterna redaktörerna: hrr Lu1nd,
Karlsson och Bengtsson.

Diskussionen var mycket livlig.
G. P e t ter s s o n.

, Templet Sirius
hade anordlnat soare å Klubbl,okal·en den
26 januari. Den. hade samlat en talrik
publik.

Programmet inleddes 1111ed balalajkamu
sik' av "studio Kottarna", s,ång och upp
läsning. Inga och Eugen Sarrazin sjöngo
amerikanska visor på ett förtjänstfullt
sätt. Gttstavsbergs välsjungande ma.ns
kör medverkade under kantor Borgs· vana
ledning. Karl-Axel Forsberg läste Hasse
Z-historier p!å: ett sätt som i högsta grad
r,oadle publiken. Ombudsman G. Ahnberg
talade över ämnet "En ungdomsfri'tga just
nu". Han berördle i sitt tal ungdomens

-andel i de nu ökade fylleriförseelserna
och talade om åtgärder mot det försäm...
rade nykterhetstilrståndet bland' ungdo
men. Soaren, avslutades med fämein "Kär
lek och sunt förnuft".

De medverkande avtackades med star-
ka a,ppl1ådler. E. S a n· d1 e r.

Värmdök,r:etse~ av N. T. 0.
som består av templet Sirius, Gustavs
berg, och templet Viking, Fruvik, avhöll
årsmöte söndagen den 12 mars, i Temp
Iarlokaeln i Vik. Förhandlin,gar.na Iedldes
av D. S. L. Arne Karlsson från Stockholm.
Av verksamhetsberättelsen framgick att
kretsens medlemsantal: ökat under året,
me·n att verksamheten icke hade den om
fa~tning som önskvärt vore:

Tem,pl,et Sirius rapporterade minskat
. medlemsantal, .. och att föreni.ngen, hade

svårt att hålla sin verksamhet igång. Där
en1ot hade. templet Viking en livlig verk
samhet, särskiJi1: blandl dlen yngre ungdo
men, och en kraftig ökning av mectiems•
antalet.

Till kretsstyrelse valdes Elis Sand'er,
ordf.; Ella. San.ct:er, sekr.; Olle Halmström,

- kassör; Margit Andersson, studieedare o.
Kad BergHnd, ungdlomsledare. _Revisorer
blevo Ture Karlsson: och Eva Bogeus.

Kretsstyrelsen, fick i uppdrag att under
våren anordna en ungdomskurs i för
ening,s- och programfrågor. E. Sa 11 di er.

Umeå 1944-:- Larsson & C:o Tryckeri
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UTGIVEN AV
D1\KUSSIONSCIRKEL

·poRUM
I GusrAVSBERG.,

Den
•

som noga· följt
de hittills utkomna numren av Gustavsbergaren har säkert lagt

märke till, att vi nu kommit fram till en bestämd form ifråga

om såväl tidningens innehåll som dess uppställning, bildmaterial
. '

o. s. v. En. innehållsförteckning å sista sidan kommer från och

med detta 'nummer. Fackföreningen, Arbetarkommunen och

Konsumtionsföreningen kunna alla under 1944 fira 25-årsjubi

leum. Den första av dessa presenteras i dett~ _ nummer. En ny

bygdehistorisk artikelserie börjar , i .detta nummer och torde

komma att fortsätta i ett par följande.

Också en fabriksskorsten kan se ofantligt tjusig
ut, då den som å bilden här ovan inpassas i den vac
kert vårliga blomsterskruden. Detta är ett av Hilding
Olssons mest lyckade kameraskott.

Vårstämningsbilden här bredvid, som har något av
vårdrömmar och sommarförväntningar över sig, är
också lyckad. Även i detta fall är det Hilding Olsson,
som hållit kameran.
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Individen
och sumJtiillef.
Ett karakteristiskt drag i det

-moderna samhället är, att detta
verkar och arbetar genom de fria
organisationerna. Dessa samla
inom sig stora medborgargrupper,
vilka bilda grunden för all fri opi
nionsbildande verksamhet.

Om vi tänka endast på de poli
tiska partierna, blir bilden klarare.
De politiska partierna utöva en
omfattande propagandaverksam
het, som vänder sig direkt till sam
hällsmedlemmarna. Den enskilde
medborgaren kan rösta på vem han
vill och blir således en ton i sam
hällets hela melodi. Av denna me
lodi kommer riksdagen till. Riks
dagen bestämmer regeringens sam
mansättning och så ha vi kommit
fram till att samhällets högsta
myndighet direkt eller indirekt är
ett uttryck för massornas fria
opinionsyttring. I detta sätt att
fritt' gestalta samhället ligger väl
även det primära i demokratin för
ankrat..

Ovanstående resonemang är ju
det vanligast förekom_mande. Det
kan därför vara av visst intresse
att belysa saken ur andra syn
punkter och då särskilt vilket in-

flytande den enskilde individen - Det är väl ganska paradoxalt att
äger i detta samhällsarbete. just vid den tidpunkt, då vi erhållit

Vid en ytlig blick på frågan får politiskt medborgarskap, har även
man lätt den uppfattningen, att sa_mhällsmaskineriet blivit så kom
det är den breda massan som be- plicerat, att detta medborgarskap
stämmer över olika funktioner i håller på att gå oss ur.händerna.
samhället. Detta är dock en san- Trots de många svårbemästrade
ning med modifikation. problem, som vi ständigt möta, få

Det är väl så att ledarna för or- vi dock icke låta avskräcka oss.
ganisationerna och samhället sitta För det första bör man göra
inne med de största kunskaperna klart för sig att inte ens dessas. k.
i förekommande frågor. De ha där- experter behärska mer än en liten
jämte till sitt förfogande en effek- del av de stora samhällsproblemen.
tiv propagandaapparat. Med denna I rent intellektuellt avseende kan
bearbetas folkopinionen till dess det vara en stor klyfta mellan den
man nåt't de mål, som man från lärde professorn och den enkle ar
början uppställde. Genom en dylik betaren, men ifråga om förstånds
skickligt upplagd propaganda er- gåvor och karaktärsegenskaper är
håller den breda massan utan någ- klyftan obefintlig. Det är ofta så
ra som helst ansträngningar fär- att den lärde experten lätt förirrar
diglagade åsikter, som man sedan sig ; i detaljspörsmål, som i vissa
omgärdar med taggtråd, för att fall· sakna betydelse för frågans
förhindra andras insikter att vinna slutgiltiga utformning. Genom.det
insteg. ta pedantiska detaljarbete kan

Det blir således inte organisatio- blicken för de större sammanhang
nerna eller massorna som styr en lätt förloras. Där kan faktiskt
samhället, utan det är maktutövar- den vanlige lekmannen med sitt
na som stödja sig på massopinio- praktiska förstånd ha en stor upp
nen för att nå sina syften. Den gift att fylla.
enkle medborgarens inflytande blir Vad som dock framförallt behö
mer eller mindre skenbar, medan ves är ökade kunskaper i skilda
den , verkliga makten utövas av samhällsspörsmål. Utan dessa kun-,
några enskilda .ledare. De skickli- skaper kan icke en enda sten läg
gaste propagandamakarna i det gas rätt i den stora samhällsbygg
moderna samhället bli därför de naden, Folk har i regel för mycket
verkliga ledarna och makthavarna. åsikter och för litet insikter. Man
Nu finns det givetvis även andra gör ofta en ganska intressant iakt- ,

saker, som bidraga till att indivi- tagelse: alla människor anse sig
derna ha· svårt att direkt behålla kunna diskutera politik, men hur
sitt inflytande över samhällsange- många är det egentligen som kun
lägenheterna. na diskutera nationalekonomi, so-

Samhällslivet håller på att bli ciologi, psykologi etc.? Dessa män
allt mera invecklat och det fordras niskor äro lätt räknade och likväl
därför en allt större sakkunskap ingå alla dessa ämnen i begreppet
för att kunna bemästra de stora · politik. -
samhällsproblemen. För att utreda Förutom kunskaper och insikter
olika frågor måste i de flesta fall fordras det även en stor portion
experter anlitas. Om vi se på våra förståndsgåvor, om inte personlig
egna organisationer, så finna vi, heten skall försvinna i massan. Det
att. också där möta oss samma finns så många faror, som smy
problem. Det har gått så långt att gande och omärkligt tränga sig
särskilt utbildade advokater måste fram. De konfektions- och kollek
anlitas för att handlägga angelä- tivhusmänniskor, som i verklighe
genheter, som beröra arbetarnas ten äro en produkt av storindust
levnads- och organisationsförhål- rialismen och som äro karakteris
landen. Ibland får man den upp- tiska för vår tid, bli så lätt of
fattningen att de lagar, som juris- fer för politiska strebertyper.
tema skriva och den tolkning des- En allt för långt driven centra-

. sa lagar får, äro så svårbegripliga, licering betyder även _ att sam
att endast de laglärda kunna ge hällsarbetet lägges i ett få
den rätta tydningen. · tals händer. Därigenom mis-
Följden härav blir, att den breda ter den breda massan den direkta

massan (medlemmarna) allt mer kontakten med detta arbete. Och
förlorar greppet över de angelägen- vad värre är: intresset försvinner
heter, som på ett så märkbart sätt och ansvaret för det allmännas
gripa in i samhällets utformning. , bästa 'avtrubbas.



JUNI 1944 GUSTAVSBERGAREN

Kooperationen och
socialvården.

Den svenska kooperationen har
växt ut till ett storföretag av väl
diga mått. Genom sina många fa
briker och anläggningar av olika
slag ha hela samhällens och kom
muners existens och framtid kom
mit i beroendeställning till denna
ekonomiska verksamhetsform. In
te minst är detta fallet beträffan
de Gustavsberg.

Inom kooperationens sfär finnas
o. kommer det att finnas ett flertal
sociala frågor av mycket skiftan
de natur, alldeles som i samhällen,
i vilka denna rörelse ej har något
inflytande. Därav följer, att såda
na frågor som följande, äro fullt
berättigade: Har kooperationen
några sociala förpliktelser? Skall
denna ekonomiska verksamhets
form inta en annan hållning till de
sociala frågorna än de privatkapi
talistiskt drivna företagen göra?
Var skall kooperationens sociala
sinne i första hand sätta in?
På den första frågan torde det

vara jämförelsevis lätt att giva ett
svar, som godkännes av alla. Ingen
kan tänka och mena, att den koo
perativa rörelsen eller de koopera
tiva företagen skulle sakna sociala
förpliktelser. Fastmer ligger det ju
i öppen dag, att varje svensk man
och kvinna, varje organisation i
vårt land och varje företag, det
må vara stort eller litet, har so
cialt ansvar och sociala förpliktel
ser, Följaktligen måste också koo
perationen gå in i det sociala sam
manhang, som är en naturlig följd

Här måste samhället i samver
kan med de fria organisationerna
söka en väg, som leder till de en
skilda individernas aktiva delta
gande i samhällsarbetet. Utan den
na samverkan kan det väsentliga i
demokratin gå förlorat och indivi
den lätt bli ett nummer i samhäl
lets stora voteringsmaskin.

A x e 1 ö h 1 u n d.

av tillhörigheten till det svenska
samhället.

Svårare torde det bli att ta ställ
ning till frågan, huruvida koope
rationen vid sina fabriksföretag
skall.inta en annan social hållning,
än den som kommer till synes vid
de privatägda företagen. Hjälpbe
hoven kunna ju bli många. Det
gäller i första hand de barnrika
familjernas och de icke arbetsforas
- särskilt de gamlas - behov.

I det gångna har det ju ofta va
rit så - tydligen inte minst i Gus
tavsberg - att arbetslönerna varit
mycket små, men att det hos före
tagsledningen funnits en rätt stor
villighet att hjälpa, där allvarlig
nöd förelegat. Därmed har ju den
patriarkaliska andan i särskild
grad understrukits.

Men utvecklingen på det sociala
området har ju steg för steg av
lägsnat sig från det enskilda och
tillfälliga givandet till en av stats
makterna reglerad socialvård. Än
så länge äro dock de statsregle
rade folkpensionerna tilltagna så i
underkant, att de gamla inte gärna
kunna reda sig enbart på dessa.
Åtskilliga måste då anlita även
kommunalt understöd.

Vilka sociala förpliktelser kan då
ett industriföretag, sådant som det
som finns i Gustavsberg, ha gent'
emot dessa gamla, som direkt el
ler indirekt slitit ut sig i företa
gets tjänst? Skall även ett koope
rativt företag säga: "Vi betala
skatt till stat och kommun. Det må
även gälla dessa gamla. Mer ha vi
inte skyldighet att göra". Men
skulle en dylik syn vara de koo
perativa ideerna värdig? Bör inte
kooperationen visa sig överlägsen
också genom ett nytt socialt sin
ne? De kallkloka kommersiella
synpunkterna har man väl fått all
deles nog av.
Naturligtvis må det också vara

kooperationen angeläget att nå
högsta möjliga produktivitet, bäs
ta möjliga resultat. Det må ligga i
allas intresse och vara en självklar
förutsättning för höjd social stan
dard. Men inom kooperationen
måste det vara lika självklart, att
man behärskas av ett annat socialt
sinne, än där man bara frågar ef
ter resultat i form av ekonomisk
vinst.

Det som ett företag i första
hand kan och bör ge de gamla är
givetvis tjänliga bostäder med lå
ga hyror - om inte rent av hyres
fritt. Det skall villigt erkännas, att

de ensamma gamla i Gustavsberg
tå bo förhållandevis billigt. Men
detta är ju inte en följd av K: F: s
övertagande av samhället. Här som
i flera andra avseenden har man
följt den praxis, som varit rådande
under den gamla regimens tid. Men
de gamlas bostäder behöva ses till,
repareras och moderniseras. På
den punkten har åtminstone hit
tills mycket blivit eftersatt. Nu är
det sant, att man inte hinner allt
på en gång och att de gamla var
ken kunna eller vilja göra anspråk
på att komma i första hand. Men
nog ha de rätt att vänta, att deras
tur kommer snart. En lägenhet -
förfaller ju med varje år som går,
och det kan väl inte betraktas· som
en social gärning, även om man för
en låg hyra låter gamla människor
bo i lägenheter, som under tiotal
av år inte fått den ringaste tillsyn.

Så gäller det frågan om de barn
rika familjerna. Bebyggelsen i hela
Höj dhagsområdet är både tekniskt
och ekonomiskt planlagd så, att
den inte kan vara avsedd för barn
rika familjer. Bostäderna där äro ·
i stället lämpade för barnlösa ma
kar eller för familj er på tre eller
fyra vuxna personer. De barn i
skolåldern och därunder, vilka fin
nas i Höjdhagsområdet, äro också
lätt räknade. I förhållande till de
flestas inkomst är hyran så pass
hög, att som regel minst två per
soner i familjen måste ha möjlig
het att genom sin arbetsinkomst
bidraga till den. Finns det tre eller
fyra barn i en familj, har hustrun
fullt arbete med att sköta hem
met, och ensamt mannens inkomst
räcker i regel inte till för den hyra
som ett Höjdhagshus betingar.

Det kan förefalla som om det ur
rent merkantila synpunkter vore
förlustbringande med barn. Är det
inte billigare att få människomate
rialet färdigbildat utifrån, kan
man mena. Ett sådant tänkesätt är
rena självbedrägeriet, ty även om
företaget kan få erforderligt män
niskomaterial utifrån, är detta i
regel inte av sådant värde för före
taget som att få de unga, vilka
växt upp i företagets eget sköte.

Det borde därför ligga i ett in
dustriföretags eget intresse att
stödja familje- och hembildningen
samt visa välvillig generositet mot
de barnrika familjerna. Naturligt
vis möter här en mångfald delpro
blem, som i detta sammanhang in
te kunna beröras än mindre utre
das. Frågan är här framkastad för
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Nog är det skillnad att vara en lågande,
levande människa, spörjande, frågande,
än att vara en förnöjsamt spinnande
-- för inga ideer i världen brinnande
brokig huskatt med frodigt hull.

Skill~ad är ock mellan knotande, knorrande
kverulanterna - hörande mångfaldigt morrande -
och den· efter · allt mera vetande letande,
träget och hängivet i trohet arbetande,
som gräver fram livets glänsande gull.

Skillnad där finns mellan skrävlande, skränande
maktlystet självsvåld och kra,ftförlänande
trygga ord, som ej äro villsamt bländande
men samlande, sanna och tanketändande
och verka med kraft för sin sannings skull.

Skillnaden märks mellan instäHsamt pratande,
som endast är pladdrande känslosamt tjatande
och gärningar, som utan tveksamt famlande
verka försonande, värmande, samlande

.. och upprättande på det som våld slog omkull.

Skillnaden finns mellan hastigt uppflammande
känslor yid vissa ideers anammande
och ett fullbordande livslångt strävande

även med det · som
0

är motigt och k~ävande, _,. ·
likt att få skördar ur svartnad mull.

Oscar Lövgren

att väcka till fruktbärande efter
tanke. Är det alldeles otänkbart,
att kooperationens sociala sinne
skulle kunna visa sig även däri, att
en barnrik familj kunde till sam
ma eller lägre hyrespris än den
barnlösa familj en betalar, få en
ifråga om modernitet likvärdig och
beträffande utrymme större lä
genhet än den senare familj en ?
Bör fabriksföretaget göra något
för att lösa bostadfrågan på så
dant sätt, eller är detta en fråga,
som bör lösas uteslutande av "det
allmänna", av stat och kommun,
under det att fabriken - hyres
värden och arbetsgivaren - läg
ger helt och hållet ekonomiska
synpunkter på saken? Vilken väg
skall kooperationen här gå? Kan
den inte visa ett starkare socialt
sinne än andra företagssystem -

ja, vara föregångare i detta avse
ende - då har den förvisso kom
mit till korta vid provet.

Mycket beror naturligtvis här
på företagens ledning, men då koo
perationen inte är en diktatur
utan en demokrati, måste detta so
ciala sinne vara tillfinnandes inte
endast hos förtroendemännen utan
ock hos var och en, som i övrigt
omfattar kooperationens ide. Hela
kooperationens framtid beror av
att den inte betraktar sig och
handlar som ett bolag, ekonomiskt
kallklokt, utan som en gemenskap,
vars sammanhållande band är av
högre dignitet än det kalla guldet.
Ett steg i rätt riktning tog Gus

tavsbergs fabrik förra året, då den
tilldelade ett antal silikossjuka en
årlig pension.

0 s c a r L ö v g r e n. .

Pressklipp om
Gustavsberg.

Förhundskamraten,

Svenska Grov- och Fabriksarbe
tareförbundets organ, har i maj
numret upptagit till granskning
den av Axel öhlund i februarinum
ret av Gustavsbergaren införda ar-

. tikeln "Fackliga efterkrigsproblem
i Gustavsberg". öhlunds mening,
att de inom de kooperativa före
tagen anställda arbetarna borde
skapa en egen förhandlingsorgani
sation, vinner där ingen anklang.
Tidningen är av en annan åsikt

än öhlund och skriver:
När man söker förstå den (öhlunds ar

tikel) frågar man sig bl. a. om KF:s in
dustrier 'är intressefält endast för dr. däri
anställda arbetarna? Skall inte vi hundra
tusentals kooperatörer med anställning
utanför kooperationens företag nu och i
framtiden ha något att säga till om i de
frågor som här nämnas? Det är nog an
tagligt att de flesta kooperatörer anser,
att KF icke i obegränsad utsträckning bör
hålla ett industriföretag under, armarna.
Det bör i princip arbeta under de för ve
derbörande industri, i detta fall porslins
industrin, faktiska förutsättningarna. Det
är i varje fall ganska osäkert huruvida
oljefabriksarbetarna i Karlshamn eller
konstsilkesarbetarna i Norrköping skulle
med någon större entusiasm gå med i ett
förbund av kooperativs anställda med syf
te att genom avkall på egna möjligheter
att höja sin lönenivå hjälpa fram arbe
tarna i ett företag med sämre bärkraft.
Men den tanken skymtar i öhlunds ar
tikel.
öhlund avvisar tanken på .strejker se

dan ett de kooperativt anställdas förbund
bildats. "Vi kunde väl inte strejka i vårt
eget företag". Det är vackert både tänkt
och sagt. Själva är vi dock inte främ
mande för tanken att konflikter med KF :s
företag kan bli nödvändiga att tå. Ur
vissa synpunkter är nämligen inte KF :s
företag annorlunda beskaffade än vilket
annat företag som helst. Något lönepoli
tiskt särskiljande mellan kooperativa och
privata företag har fackföreningsrörelsen
hittills inte funnit anledning att företaga.
Om ett eget förbund för de kooperativt
anställda skulle kunna slå in på en annan
linje är en öppen fråga. Ett sådant för
bund skulle väl för övrigt bli ganska likt
de amerikanska Company Unions, före
tagsfackföreningar med alla anställda
inom företaget som medlemmar. Då finge
man kanske se ingenjör Olson som avdel-
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Fackföreningen.
I. ,

En vacker julikväll 1919 höll
Grov- och Fabriksarbetareförbun
dets ombudsman Jöns Persson ett
föredrag vid Bleket inför en talrik
skara gustavsbergare. Resultatet
av föredraget blev ganska vittom
fattande. Mötet beslöt, att porslins
fabrikens arbetare skulle bilda en
organisation för att kunna tillva
rataga sina intressen ifråga om lö
ner, arbetstid och en hel del andra
rättigheter gentemot fabriksled
ningens patriarkaliska styre, som
var despotiskt i så måtto att
brukspatron Odelberg var allena
bestämmande i allt, varför arbeta
reparten utan protest fick rätta sig
efter de ukaser, som utgingo från
fabrikskontoret.

Den kvällen, då avd. 205 bilda
des, slogs första bräschen i den
mur, varmed gamle brukspatron
omgivit sina domäner. Fackför
eningens bildande hade tillkomsten
av Gustavsbergs konsumtionsför
ening, Arbetarkommunen, Social
demokratiska ungdomsklubben till
följd, fabriksarbetarnas intåg i
kommunalfullmäktige, i kyrko- och
skolråd, samt - hör och häpna -
rättighet att sälja och köpa Social
Demokraten inom Gustavsbergs

ningens ordförande i stället för öhlund,
just en skön syn, Eller skulle chefen för
företaget ställas utanför gemenskapen i
"vårt företag"? Det vore ju knappast de
mokratiskt.
Förbundskamratens argumente

ring är inte oemotsäglig och själv
klar. Beträffande öhlunds önske
mål om ett driftsråd synes han och
Förbundskamraten vara väl ense,
ty sistnämnda tidskrift har i ett
par artiklar understrukit samma
tanke.

Svenska Dagbladet
har den 14 maj observerat Gus
tavsbergarens Odelbergsnummer'
och inför Wilhelm-Odelbergs-min
net den 25 maj saxat en del av sär
skilt A. S. V. Odelbergs artikel.

Frihet,
har i nummer 10 en tresidig arti
kel med huvudsakligen bilder från
porslinsfabriken i Gustavsberg.
"Kvalitet spar miljoner" är arti
kelns rubrik.

Publikbild från Blekei.

dittills i detta avseende fridlysta
område.
Naturligtvis släppte ej fabriks

ledningen sin maktställning utan
vidare. En massa represalier vidto
gos, bolagsboden stängdes, arbetet
för vatten och avloppsindragning i
fabriksfolkets bostäder hade kom
mit ganska långt men avbröts ge
nast. Groparna för rördragningen
fylldes, och det dröjde flera år in
nan detta arbete återupptogs.
Avd. 205 fick genast stor till

slutning av medlemmar. Under
handlingar om ett avtal igångsat
tes. Förhandlingarna _härom voro
både hetsiga och sega, men på
nyåret 1920 trädde ett avtal i kraft
mellan Gustavsbergs Fabriks In
tressenter och Svenska Grov- och
Fabriksarbetareförbundet, vilket
innebar förhöjda timlöner och
ackordspriser, 8 _timmars arbets-

Axel öhlund, ordf.

dag,' övertids- och semesterersätt
ning m. m.
Naturligtvis voro förhandlingar

na ingen sinekur för dem, som bli
vit utsedda att föra kamraternas
talan inför höga· vederbörande. I
synnerhet i början av fackför
eningens tillvaro, blevo våra tales
män utsatta för trakasserier, men
de läto sig ej nedslås därav. Skulle
några namn nämnas av dem som
voro i främsta eldlinjen, så vore
det Oskar Söderberg, Oskar Ols
son, K. V. Svensson o. Karl Möller.
Andan var sådan, att hade nå
gon av dessa petats, så hade många
varit beredda att fylla deras plat
ser och fortsätta arbetet med frej
digt humör.

Den 6 juli 1924 firade avd. 205
sin 5-årstillvaro med en lyckad
fest. Sedan ha ju både 10- och 20-
årsfester hållits. Nu är tiden inne
för 25-årsjubileum. Barnet från
Bleket har tydligen varit livsdug
ligt.
Till 5-årsfesten hade underteck

nad skrivit en prolog vars sista
strof löd:
Låt oss alltså trygga sträva, växa starka

år från år.
Aldrig glömma idealen, aldrig svika saken

vår!
Och må enkla 5-årsfesten bli för oss en

hågkomst ljus.
- Nästa minnesfest vi fira i vårt eget

Folkets Hus!

Denna spådom har ju ännu ej
slagit in - man var för optimis
tisk på den tiden - men den kan
väl någon gång bli verklighet.

K a r 1 B 1 o m k v i s t.
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IP JQ, 4D IL 4D 4G
vid Fackföreningens 15-årsfest den 2i juli 1934.

Vi stod utan väggar och hägnande tak,
och himlen var murad igen
i vårbrytningstid med dess flisor och flak.
Vi väntade dådvuxna män.

En dag, när vår frihets omutliga krav
stod upp som en stormjiodens våg,
de band, som oss tyngde, vi kastade av
och.kapade tvespunna tåg.

Då höjdes på orten ett färgat standar,
likt rödaste rosornas glöd.
Då brast varje dammbord, som ännu

fanns kvar
av multnande meningars stöd.

Kring stången tog valkiga händer sitt tag
för frihet, för hemvist och bröd.
I barmen gavs liv åt förbrödringens lag,
so~ föddes i vånda och· nöd.

;

Och duken omslöts av en [anbprg av män
med enighet, trohet och plikt.
De följde det nya, de hade på känn;
de kände dess värde och vikt.

* * *
Ett· hell vill den dag som är inne jag

bringa
just dem, som i kampfyllda tider höll

stången,
och dem som oss lyft med musiken och

sången,
ja, för alla kamrater, vars verk ej är

'ringa.

Vi samlas, kamrater, kring minnenas lägel
i dag, när vi fira vårt 15-årsminne.
Den dagen bär segerns och högtidens

prägel
och solfyllt är hjärta och öga och sinne.

Du folk, som äger segerfyllda anor,
ditt arv d)l bär inom ditt eget bröst.
Dess eld kan tolkas med de röda fanor,
dess melodi har klang av blodets röst.

Sträck fanan vida ut, hur än det blåser,
dig fylka idogt till en ädel bragd.
Ett folk - ett frihetsfolk - ej någon

låser;
var man där kämpar, fri och oförsagd.

205 - må fri du alltid siånda,
att dina blanka 'vapen brukas må,
om det blir fejd, om det blir nöd och

vånda,
om det blir stormgång eller himmel blå.

lyft fanan högt mot himlens blåa åsar,
sträck ut dess purpurröda sidenfåll
och mönstra in - när våldets flamma

flåsar -
ditt folk i arbetsblus och overall.

J. A. L ö f dal.

IL
Den första juli 1919 höll Sven

ska Grov- och Fabriksarbetareför
bundets agitator Jöns Persson ett
föredrag vid det s. k. "Bleket" i
Gustavsberg. För arbetarna vid
porslinsfabriken framstod nu tyd
ligare nödvändigheten av att bilda
en facklig organisation. Tidigare
hade man vid olika tillfällen utan
att lyckas, sökt organisera gus
tavsbergsarbetarna. Denna gång
syntes dock tiden vara inne, och
67 personer anmälde sig som med
lemmar.
Redan vid detta första möte fat

tades beslut om, att man skulle an
sluta sig till Svenska Grov- och Fa
briksarbetareförbundet. Anslut
ningen skulle räknas från den sjät
te juli 1919. Föreningens första
styrelse bestod av Oskar Anders
son, ordf., Oskar Söderberg, kas
sör, C. G. Strömberg, sekr., Adolf
Ekberg och Helge Erlandsson.

Att den dåvarande chefen för
Gustavsberg, brukspatron Wilhelm
Odalberg, icke med glädje mottog
underrättelsen om fackförening
daterat Storlien den 8 juli i919.
ens bildande, framgår. av ett brev,
Han skriver däri, ·att han tänkt att
hans femtionde år viäGustavsberg
skulle förflyta lika lugnt som de
föregående. Vidare skriver han, att
de 125,000 kronor, som skulle ut
betalas i premier, nu måste anses
förverkade. Han önskade få en
kompromiss till stånd, så att allt
åtminstone under detta år kunde
förbliva vid det gamla. Vidare vil
le han höja hyrorna till de i Stock
holm gällande samt mjölk- och
bränslepriserna till de i allmänna
marknaden gängse.
Under föreningens första tid

höllos möten en gång i veckan. Vid
dessa möten kunde det hända, att
även oorganiserade voro närvaran-·
de, varför man fick lov att sätta

ut vakter. Föreningens första mö
ten fingo hållas utomhus, enär ing
en lokal uppläts för fackförening
en. Den lokal, som man hade tänkt
sig att få hyra, var klubblokalen.
Det skulle emellertid komma att
dröja tjugo år, innan den lokalen
uppläts för fackföreningen. Man
ställde dock annan lokal till förfo
gande. Under avdelningens första
år existerade en kollektkassa, till
vilken medel insamlades vid möte
na. Ur denna kassa kunde sjuka
eller av annan orsak i ekonomisk
svårighet försatta medlemmar er
hålla hjälp. För att göra mötena
trevligare fanns också en program
kommitte. Efter bästa förmåga
ordnade den med sång, uppläsning
0. S. V.

År 1925 hade föreningen sin
första konflikt. Genom det prisfall,
som ,då inträffade, krävdes från
arbetsgivaren vissa reduceringar
på gällande löner. Arbetarna, som
inte voro glada åt detta, satte sig
till motvärn, och striden var ett
faktum. Den slutade med, att ar
betarna finge taga en reducering
med fyra procent på de högsta
ackorden. Trots detta steg emeller
tid reallönen under denna tid rätt
kraftigt.
När den stora ekonomiska

världskrisen år 1932 starkast satte
in i vårt land, pågick föreningens
andra stora kraftmätning med ar
betsgivaren. Även denna gång
fick arbetarparten se sig slagen,
Konflikten slutade med en reduce
ring av lönerna med fem till tio
procent på vissa högre ackord.
Trots detta steg oavbrutet reallö
nerna, beroende på den rationalise
ring, som ägde rum inom alla
branscher, och det förbilligande av
varorna, som denna hade till följd.

År 1937 inköpte Kooperativa
Förbundet Gustavsberg, och den
gamla ledningen trädde tillbaka.
Många strider och förvecklingar
hade den varit med om, främst där
för att den inte förstod den nya
tid, .som trots allt brutit in också i
'Gustavsberg. Vi tvivla emellertid
inte på att den alltid såg till före
tagets bästa. Den hade en ärlig
vilja att lösa problemen, även om
den inte alltid förstod de nya
strömningar, som rörde sig i arbe
tarkretsar.
Under den senare tiden ha

många nya avdelningar tillkommit
inom fabriken, och mycket har le
gat i stöpsleverr. För fackförening-
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V ÅR GÅRD~
En kooperativ utbildningsanstalt.

Studiecirkeln Forum i Gustavs
berg gjorde den 9 maj ett besök i
Saltsjöbaden vid Vår gård och för
lade samtidigt ett av sina studie
möten dit. I ord och bild presettte-

. ras här Vår gård, som är en koope
rativ utbildningsanstalt av stor be
tydelse.

I ledningen för den kooperativa
rörelsen insåg man tidigt betydel
sen av att ha tillgång till kvalifi
cerat folk. Den som kan sin sak väl
har ju större förutsättningar än
andra att uppnå ett gott re
sultat. En god utbildning var där
för av nöden. Gång efter annan an
ordnades därför kurser ute i lan
det. Korrespondensundervisning
kom också till användning. Stipen- ·
dier lämnades till follthögskolekur
ser. Nedskrivaren av dessa rader
erinrar sig från en Brunnsviks
vistelse för 25 år sedan, att där
fanns ett tiotal elever, som voro K.
F: s stipendiater. Flera av dessa
inneha numera framskjutna ställ
ningar inom kooperationen.

Me11 allt detta var inte tillfyl
lest. Målet var att centralisera ut
bildningen för att få den så effek
tiv som möjligt. Att förverkliga
denna plan uppdrogs åt korrespon
densskolans dåvarande ledare, rek
tor H. Elldin. Uppgiftenhade kom
mit i säkra händer. Ett par år an
ordnades utbildningskurser i
Stockholms närhet, men sommaren
1925 kunde dessa förläggas till Vår
Gård och därmed var skolan för
verkligad.

Vad Vår Gård alltifrån sin till
komst intill denna dag haft för be
tydelse, ävensom ifråga om det
·sätt, på vilket den arbetar o. s. v.,
må andra och mer initierade yttra

ViHR
SJiiirtnfl«

it Vitr Gitrd
vid Sult
sjöhuden.

sig. Här må endast framhållas, att
kurser ständigt pågå· och planlägg
ning av sådana förekommer alltid.
Det kan dröja ett eller flera år in
nan en sökande vinner inträde. På
deltagarna ställas stora krav, an
tingen de äro biträden eller före
ståndare. A r b e t a - synes vara
skolans lösen. Men så utvinnas ock
så resultat. Den saken står säkert
klar för de tusenden, som varit i
tillfälle att bevista någon kurs vid
Vår gård.

Skolan är emellertid inte till en
bart för inom rörelsen anställda.
Den är bl. a. en mötesplats för sty
relser, revisorer och gruppledare.

Där anordnas speciella veckokurser
för medlemsråd, propaganda- och
studieledare o. s. v. Under årens
lopp har hållits ett flertal konfe
renser, som uppmärksammats utåt.
Då skolans rektor också är ordfö
rande i A. B. F. och de samverkan
de bildningsförbunden, råder god·
kontakt med folkrörelserna.
Ett besök på Vår gård ger alltid

utbyte. Man får under sakkunnig
ledning bese lokaliteterna på Sjö
udden och Skärtofta. Man får en
inblick i, hur arbetet är organise
rat och en föreställning om vilken
tillgång allt detta är för den koo
perativa rörelsen. Många äro också

en har detta betytt ett ökat arbete
och många invecklade problem att
söka lösning på. Också de om
ändringar, som gjorts på fabriken,
ha ställt stora krav på medlem
marnas anpassningsförmåga. Ofta
har det brustit i samarbetet mel
lan den planerande fabriksledning
en och de producerande arbetarna.
Missnöje och olust har därför inte
alltid kunnat undvikas.
Trots att inom den stora koope

rativa organisation, som vi nu till
höra, samarbete och samverkan
skola vara ledande principer, ha vi
hittills här på Gustavsberg inte

sett detta i den utsträckning vi
väntat och önskat.
Föreningens medlemsantal är för

närvarande 712,. därav 234 kvinn
liga och 478 manliga. Under det se
naste halvåret har föreningen ökat
med 69 medlemmar. .
På föreningens program för den

närmaste tiden står framför allt
anställandet av en helavlönad ex
peditionsman. Genom arbetslös
hetskassan har arbetet med för
eningens skötsel ökat i stor om
fattning, varför derina fråga sna
rast måste lösas. En annan fråga,
som också ligger under behand-

ling, rör uppbörden. Det gäller att
inkassera avgifterna på ett mer ra
tionellt och mindre kostsamt sätt,
utan att fördenskull minska kon
trollen.
Intresset för det fackliga arbe

tet är i stigande. Efter freds
slutet ·kunna vi vänta, att många
och skiftande problem dyka upp,
varför det är enbart glädjande att
medlemmarna intressera sig för
sin egen organisation. ·
Här må till slut erinras om, att

fackföreningen firar sitt 25-års
jubileum den 9 juli.

E r i k W a d s t r ö m.
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Sociulvården utvidffHS.
På socialvårdens område tillkom

den 1 januari 1944 en ny verksam
hetsgren, social hemhjälpsverk
samhet. Den tillkom genom beslut
av riksdagen under förra året. Ett
flertal kommuner har haft denna
verksamhet ordnad sedan flera år
tillbaka. Så är fallet här i Gus
tavsberg. Det nya för de kommu
ner, som redan förut haft denna
verksamhetsform, är att staten nu
bidrar till kostnaderna för hem
hjälpen. I Gustavsberg har kom
munen, fabriken och Röda korset
förut gemensamt svarat för hem
hjälpen.

Genom att staten lämnar bidrag
till verksamheten, har den fått
dess erkännande om sitt berätti
gande. Beslutet har föregåtts av
utredningar, vilka påvisat det vär
de, som denna hjälpform har. Ge
nom sitt bidrag har staten en kon
troll över att verksamheten skötes
av de lokala organen. Hemhjälps
nämnden är skyldig att föra böc
ker över verksamheten och lämna
rapporter samt redovisning över
inkomna avgifter. Landstinget och
socialstyrelsen fastställer, efter
vilka grunder avgifterna skall ut
gå. Den som har en låg inkomst
behöver inte betala någon avgift.
Vid lika behov av hjälp skall den
ekonomiskt svaga· familj en ha fö
reträde.
Avsikten med denna hernhjälp

är, att de hem, som på ett eller an
nat sätt råkat i nödläge, skall hjäl
pas. Det gäller i första hand såda
na hem, där husmodern drabbats
av sjukdom eller förlorat sin ar
betsförmåga i samband med barns
börd eller överansträngning. Ja,
det kan för en familj uppstå

de, som haft tillfälle att erfara
detta. Till dessa höra åtskilliga gus
tavsbergare. Alltsedan skolans till-

- komst har nämligen flera utflykts
resor från Gustavsberg företagits
ditut. Men de som inte utnyttjat
denna möjlighet ha all anledning
att lägga på minnet de ord, som
rektor Elldin yttrade till diskus
sionscirkeln Forum, när den här
förliden gästade skolan: "Vår ön
skan är att varje gustavsbergare
åtminstone någon gång skall ha
gjort ett besök på Vår gård". Ge
nom Gustavsbergaren får denna
hälsning nu gå vidare.

G e- o r g L u n d g r e n.

många situationer, då hjälp i hem
met behövs under ett par dagar
eller någon vecka. Hemvårdarin
nan kan bringa hjälp i många nöd
lägen.
I många samhällen har man ti

digare sökt ordna hemhjälpsverk
samheten på frivillighetens väg.
övergången till den nya organisa
tionsformen kommer där ej att
märkas. Det är ju inte heller me
ningen. Här i Gustavsberg har vi
haft det ordnat i huvudsak efter
samma grunder, som nu skall till
lämpas. Kommunalfullmäktige har
valt en hemhjälpsnämnd, som be
står av 5 personer. Denna skall le
da verksamheten. Inom nämnden
skall en av ledamöterna. vara leda
re. Nämnden kan ej sammanträda
för att avgöra hjälpbehovet vid
varje särskilt tillfälle, utan detta
får hemhjälpsledaren i samråd
med hemvårdarinnan göra.

Hemhjälpsnämnden har till le
dare ' utsett Gunnar Andersson,
som handhar både sjukkassan och
arbetsförmedlingen och således
kommer i kontakt med människor,
som behöver hjälp. Den som ön
skar hjälp kan vända sig till Gun
nar Andersson. Också distrikts
sköterska och distriktsbarnmorska
ha intimt samarbete med hem
hjälpsnämnden och ge anvisningar
på hem, där hjälp behövs.
För hemhjälpen utgår en avgift,

vars storlek beror på den hjälpsö
kandes förmåga att betala, alltså
inkomsten och familjens storlek.
Hemhjälpsnämnden skall ha

kontakt med de organ, som arbe
tar på socialvårdens område, sär
skilt då fattigvårdsstyrelsen och
barnavårdsnämnden. Sammansätt
ningen av hemhjälpsnämnden har
skett med hänsyn därtill. Hem
hjälpsnämnden består av personer,
som är ledamöter i fattigvårdssty
relsen, barnavårdsnämnden, hälso
vårdsnämnden och kvinnornas be
redskapskommitte. Det bör beto
has, att hemhjälpsverksamheten ej
är någon form av hjälp med fat
tigvårdskaraktär.

Det är på sin plats att ge dem,
som för fem år sedan tog initiativ
till hemsysterverksamheten i Gus
tavsberg, och även den styrelse,
som senan dess fungerat, ett tack
för vad som gjorts. Att det är upp-

. skattat, behöver ej försäkras. Vi
har även haft förmånen att ha en

hemvårdarinna, som på ett utom
ordentligt sätt fyllt sin uppgift.
Det krävs mycket av en hemvår
darinna. Det gäller enligt instruk
tionen att vara i husmors ställe.
Vad det betyder är klart för alla.

H. L i n d h o 1 m.

Instruktion för hemvårdarinna
(Antagen också för Gustavsbergs

kommun)

§ L

Hemvårdarinna skall i sin verksamhet
ställa sig till efterrättelse de beslut och
anvisningar, som givas av hemhjälps
nämnden och av den, åt vilken nämnden
uppdragit den närmaste ledningen och för
delningen av hemvårdarinnornas arbete.

Hemvårdarinna har i övrigt att iaktta
ga vad som föreskrivits i kungl. kungö
relsen, den 31 december 1943 (nr 947/
1943) om statsbidrag till social hemhjälps
verksamhet ävensom de råd och anvis
ningar, som av socialstyrelsen meddelas
rörande verksamheten.

§ 2.

Hemvårdarinna skall:
a) såsom husmoders ställföreträdare

med omsorg, intresse och gott föredöme
utföra alla de sysslor, som påvila husmo
dern;

b). med ansvar och förståelse för hem
mens ekonomi beflita sig om hemmens
och familjernas bästa;

c) tillse att sjuk familjemedlem erhål
ler erforderlig vård och med största nog
grannhet följa de föreskrifter, som givas
av läkare, distriktssköterska och barn
morska; i vad hemvårdarinnans tjänster
avse biträde med sjukvård, är hon under
ordnad distriktssköterska eller annan in
om kommunen anställd sjuksköterska;
d) där hon finner hemmet vara i behov

av ekonomisk hjälp eller stöd i annan
form, lämna meddelande härom efter sam
råd med hemhjälpsnämnden till det kom
munala organ, som närmast har att be
reda sådan hjälp, såsom fattigvårdssty
relsen, barnavårdsnämnden, nykterhets
nämnden och hälsovårdsnämnden;
e) iakttaga sträng tystlåtenhet rörande

hemmen, deras medlemmar, dessas hälso
tillstånd, ekonomi etc.

§ 3.

Hemvårdarinna äger icke att för egen
räkning påfordra eller mottaga ersättning
för sitt arbete från de hjälpta hemmen.

§ 4.

Hemvårdarinnans arbete skall ordnas
så, att hon erhåller nödig vila och ledig-
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FHAN MIN DAGLIGA GÄHNING.
F JA R D I N G SMA N N E N B E RATTAR.

Såsom fjärdingsman i Gustavs
berg har jag uppmanats, att be
rätta något om mitt dagliga arbete.
Först som sist bör framhållas, att

särskilt detta yrke har sina både
angenäma och oangenäma sidor.
Liksom i alla andra yrken spelar
givetvis en mängd faktorer in: un
der vilka förhållanden befattnings
havaren kan arbeta, huru hans lö
ne- och bostadsförhållanden äro
ordnade, väderleksförhållanden o.
S. V.
Yrkesbeteckningen fjärdings

man syns nog en och annan rätt
underlig.

Mången tror, att den tillkommit
på den tid, då de mycket dåligt
avlönade tjänstemännen som extra
inkomst vid sidan av sitt ordinarie
arbete även sysslade med försälj
ning av strömmingsfjärdingar. Så
lär enligt tillförlitlig källa inte alls
namnet ha uppkommit. Fjärdings
mannatiteln är gammal.
Fjärdingsmannens arbetsdag

kan liknas vid en gummisnodd. Den
är mycket tänjbar. En vinterdag
kan vara rätt så lugn. Men även
den kan ha sina besvärligheter.
Jag minns exempelvis just en vin
terdag, då jag skulle hjälpa några
kolleger från ett annat distrikt att
infånga några individer, som tagit
sin tillflykt till en holme i Tors
byfjärden. Blåsten var ohygglig.
Mina kolleger blåste tillbaka mot
land med sina lånta sparkstöt
tingar. Själv hamnade jag i en vak
och någon vecka därefter på sjuk
hus. Men de bäcta efterspanade
männen på holmen hade jag i alla

het. Om möjligt bör hon erhålla sön- och
helgdagar lediga. Därest förhållandena ej
medgiva detta, äger hon att i stället er
hålla någon av veckans vardagar ledig el
ler en motsvarande samlad ledighet varje
månad.

Vid vakning, som bör förekomma en
dast undantagsvis, har hon rätt' att under
påföljande dag erhålla åtminstone sju
timmar lediga för vila.

§ 5.

När tjänstgöringen i ett hem avslutats,
skall hemvårdarinnan enligt fastställt for
mulär upprätta rapport över tjänstgöring
en.

Oscar Söderberg.

fall fått med mig i land. Och det
var ju huvudsaken.

Sommartid och under stöldperio
derna kan fjärdingsmannens ar
betsdag ofta bliva lika lång som
dygnet.

Då man så här berättar upple
velser under en arbetsdag, kan det
endast bli fråga om ett axplock,
enär arbetsuppgifterna äro mycket
växlande. Som alla andra män i
liknande tjänsteställning· måste
fjärdingsmannen tillse, att kläd
seln är chic. Detta krav finns
med i instruktionen. Fjärdings
mannen har att besöka såväl arbe
tare som herremän. Dessutom bör
fjärdingsmannen inte glömma att
varje morgon, då han börjar sin
tjänst, taga på sig den där minen
- ni vet. Det berättas, att en aspi
rant till en fjärdingsmannatjänst
en gång till sin ansökan bilade ett
fotografi. Vid fotograferingen ha
de den unge mannen glömt att an
lägga minen. Han försörj er sig nu
mera icke som fjärdingsman utan
som anmälare vid dragspelstäv
lingar, klädd i smoking. Efter des
sa röjda yrkeshemligheter gå vi nu
att närmare analysera en fjär
dingsmans arbetsdag.

Vi tänka oss en julimorgon, en
sådan där strålande vacker och
varm lördagsmorgon. Redan kl. 7
ringde några stockholmare. De vil
le hellre åka båt än omnibuss från

staden men de kände icke till ång
bå tsturerna. Nåja, detta hörde pre
cis inte till tjänsten, men man bör
ju vara hjälpsam. I förbifarten kan
nämnas, att de goda stockholmar
na kunna ringa och fråga om allt
mellan himmel och jord. De veta
inget annat än att det· är som i
Stockholm på polisstationerna, där
det finns ett tjugotal polismän på
stationen, · som avlösa varandra.
Efter en sådan liten "urspårning"
i telefon måste man börja att ge
nomgå gårdagens rapporter, som
skola vidarebefordras till landsfis
kalen. Man undersöker även om
gårdagens indrivna skattebelopp_,
uppgå till 100 kr. I så fall måste
pengarna insättas på postgirokon
tot. Under tiden har dagens post
hunnit anlända. Denna genomgås
i all sin mångfald. Bland posten kan
t. o. m. ett inbetalningskort finnas.
Det är en person, som kommit "på
rest", men som tycker, att han
icke vill ha besök av fjärdingsman- .
nen. Därför sändes beloppet per
giro. Då blir man glad. Bland pos
ten finnes ock order från lands
fiskalen. Kanske gäller det en för
sumlig barnafader som måste när
mare höras, enär han underlåtit att
fullgöra sin skyldighet gentemot
ett utomäktenskapligt barn. Ett
tredje papper innehåller uppgift på
indrivningar, ett fjärde gäller ett
anmält inbrott eller förlorade ran
soneringskort, utredning av ett
fattigvårdsmål, en persons rätta
mantalsskrivningsort m. m. · Hela
tiden ringer telefonen i ett. Man
vill ha upplysningar om saker och
ting, som många gånger inte di
rekt beröra tjänsten eller fjär
dingsmannens verksamhetsområ
de. Han lämnar dock önskade upp
lysningar. Vi äro ju alla till för att
hjälpa varandra.

Sedan dagens post diarieförts
och influtna skattemedel m. m. in
förts i den för detta avsedda ligga
ren eller kassaboken, är det tid att
begiva sig ut på en cykeltur. Så
dana, som skola höras i olika spörs
mål besökas. Samtidigt bedrives
jakt efter "guld", d. v. s. indriv
ning av resterande skattebelopp.
Under denna färd har han även
träffat på en trafikolycka. Papper
och. penna, som fjärdingsmannen
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alltid måste ha med sig, plockas
fram. Med hjälp av ett "Epa-band"
uppmätes synliga bilspår, varefter
respektive förare samt eventuella

· vittnen höras. Skissen över olycks
platsen får anstå t. v. Rapporten
får bli kvälls- eller nattjobb.
Efter denna "utflykt" ställes

färden hem till stationen eller bo
staden för att höra, vad som kan
ha hänt ·under tiden. Ställföreträ
dande fjärdingsmannen d. v. s.
hustrun, har antecknat en hel del.
Man har• ringt om litet av varje.
Det ligger många anteckningar på
skrivbordet. Så blir det att "plåga"
telefonisterna en lång stund, ty
man måste ringa till höger och
vänster. Några vilja ha upplys
ningar i olika frågor. Andra vilja
ha fisk- eller jaktkort. En person
vill kanske ha hjälp med ansökan
om· bensin, olja, plåt, fiskgarn
o. s. v. En annan söker sommarbo
stad, eller vill ha en präktig hus
hållerska. Jojo, fjärdingsmannen
är en betrodd man.

Restlängderna äro ett långt och
besvärligt kapitel särskilt i dessa
tider, då folk flyttar så förtvivlat.
I detta sammanhang måste jag gi
va de bofasta gustavsbergarna en
eloge. De betala sina skatter
punktligt och är det någon, som
kommer på. restlängd, så är i regel
särskilda orsaker förhanden. Sjuk
dom eller dylikt har gjort, att man
kommit efter. Man vill inte ha fjär
dingsmannen hem till sig och icke
heller vill man ha införsel. Därför
göres avbetalningar efter bästa
förmåga. De övriga är det värre
med. Man kräver. Man blir lovad
pengar, som utebli. Då får man gö
ra upp listor över dessa personer.
Arbetsgivaren får lämna uppgift
på inkomsten. Landsfiskalen be
stämmer sedan det belopp som
skall indrivas varje gång. Prästen
i församlingen har även ett besvär
ligt arbete med dem, som redan
hunnit flytta. Från fjärdingsman
nen får han stora packar med rest
längdsutdrag, på vilka flyttnings
ort,' födelsedatum m. m. skall ifyl
las. Sedan blir det fjärdingsman
nens tur igen att ytterligare an-

. teckna adresser samt till landsfis
kalen redovisa samtliga å särskilda
redovisningslistor,

Men nu ha vi hunnit fram till
middagstid denna lördag. Det sy
nes minsann. Bilar och cyklar upp
ta vägarna fullständigt. Ortsborna
få hålla sig undan, om de icke vilja
riskera att bli överkörda. Alla ha så

Kungsörnen~
Vid en rovriddarborg uti f[ällvärtdens

tystnad.

vill jag likna ditt bo vid granitklippans
stup.

l ditt blod ligger makt, i din blick speglas
lystnad

till rov, när det bär över svindlande djup.

Du släcker din törst i en bergplatås
/rämna; ·

en skål av granit, fylld med morgonens
dagg.

Din föda får vildmarkens villebråd lämna;

du fruktar ej gråben, som resa sin ragg.

Från jaktmarken mättar du ungörnens
kräva

med råkost, som ångar i svalnande blod.

För tillvarons kamp inga örnhjärtan bäva;

ej når dig däru1;pe en jägares lod.

Du vingarna kungligt erövrande sträcker

som luftens behärskare, fri, utan lejd.

Och mäktigt vid fara ditt bo du betäcker;

inkräktaren bjudes dödsbri_ngande fejd.

Vid en rovriddarborg vill jag likna ditt
rede,

där det vilar så tryggt uppå fjällstupets
brant,

där örnkullen lever sitt sorgfria skede

med fjällstormens vaggsång i högsta
diskant.

/. A. L ö f d a 1.

fasligt bråttom att komma "ut till
landet, ut till fåglarne". Och det
får man kanske icke undra så myc
ket över. Vår bygd är vacker. Vi
själva kanske icke alltid se detta.
Fram mot kvällen fyllas dansba
norna. Det blir liv och "tjohej" li
tet varstans. Det är inte längre ett
enkelradigt dragspel, som lockar
ungdomen. Nej, nu är det "Bosses
Swäng-gäng" e. d. Fjärdingsman
nen, som kanske är något till åren
kommen, tänker för sig själv, att
hans närvaro kanske inte är så

nödvändig på tillställningen, då
ruljangsen nu för tiden går under
egid av "blåblodig adel". Men hans
tjänst ålägger honom dock att
iförd Kungl. Maj : ts och kronans
uniform styra stegen mot förlus
telseplatsen. Hans öra får inte
längre tjusas av fingerkroksval
sen. I stället hörs nu vocalistens
nynnande av dagens melodi: "Idel
ädel adel". Inga blydaggar svänga
i luften. Ungdomen är "flott och
stel". Frampå natten har dock
smyghuttandet börjat verka. Då
blir det besök på "kurran" med ty
åtföljande förhör och utredningar.
Man erkänner, att man förtärt rätt
så mycket sprit som man inköpt
på lånad motbok. Aj, . aj. Detta
komplicerar saken. Så får mången,
som i sitt oförstånd lånat ut mot
böcker åt alltför unga medborgare,
sona detta med både böter och mot
boksindragning.
Natten är snart tillända. Solen

har åter gått upp. Några högljud
da ungdomar måste anhållas. Ti
digt på söndagsmorgonen: ringer
man från någon sommarvilla.
"Obehöriga" hade gästat därstädes
under natten. - "Kan fjärdings
man komma snart?" - Ja, så blev
det med sömnen den natten. Vika
rien - hustrun - har åter ahteck
nat något på en papperslapp. Även
hon har fått "fira" lördagsnatt
-. "En bil, om det går att få". -
De gästande ungdomarna ha i re
gel lagt beslag på ortens bilar, var
för fjärdingsmansbilen, cykeln,
åter kommer till användning. Den
väntande sommargästen besökes.
Det hela var en inbillning. Man var
inte van att vara ensam och i nat
tens tystnad hade man ju hört tju
varnas steg o. s. v. När kurvan vid
kyrkan åter tas är kl. 11. Man
hajar till. Vad är detta för något?
Det hörs musik. Men den är totalt
annorlunda än den man hört hela
natten. Den hörs lugnare på något
vis. Det var kyrkorgeln, han hörde.
Något skamsen kliver fjärdings
mannen på sin cykel igen. Han näs
tan skäms för sin klädedräkt, som
under natten hunnit bli både dam
mig och smutsig. Då han nyss möt-
te några kyrkobesökare, hade han ,
hälsat godafton i stället för god
morgon. Han hade icke hunnit med
tiden. Eller också hade tiden gått
för fort. Ett dygn går fort, då man
har full sysselsättning. Livet lär
oss så mycket. En polisman får se
mycket både gott och ont. Han får
blicka in i det som är vackert, men
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den 17 maj Erik Lennart, s. t. svar
varen Erik Alvar Eriksson, Kul
len 6, o. h. h. Irma Kristina, f.
Jansson.

den 17- maj Gertrud Elisabet, d. t.
agronomen Oskar Emanuel
Banck, Norra Lagnö, o. h. h.
Märta Charlotta, f. Hane.

V i g d a:

den 9 april chauffören Gunnar Hil
ding Sundelius, Tomtebogat. 48,
Stockholm, och affärsbitr. Birgit
Maria Fall, Drottninggat. 91,
Stockholm,

den 27 april SJ omannen Gustav
Bernhard Herlitz, Skogshem, o.
hembitr. Margit Anna Lisa
Karlsson, Skogshem,

den 29 april cementarb. Ragnar
Hildebert Folke Burman, Boo,.
och fröken Eveline Eriksson,
Skeviksgat. 10,

den 29 april porslinsarb. Gösta
Henrik Pettersson, Gamla Kon
toret, och kontorsbitr. Maj-Britt
Elisabet Eriksson, Höjdhagsväg.
11,

den -27 maj glassliparen Sven Åke
Ivar Pettersson, Trädgårdsgat.
1, Stockholm, och dekoratören
Edla Sofia Emanuelsson, Strand
vik, -

den 28 maj fastighetsägaren Carl
Erik Beskow, Bältgat. 6, Stock
holm, och radiotelegraf. Eivor
Ulla Britta Frisk; Mörtnäs.

han får även se mycket, mycket,
- som andra medborgare icke känna
till. Då gäller det för polismannen
att pä rätt sätt söka det motiv,
som bringade en stackars männi
ska att spåra ur och efter -förmå
ga söka hjälpa denna till rätta. Det
gäller att föra en sådan tillbaka till
det verkliga livet igen. Då man
ibland ser, att man lyckats här
med, blir man så glad och tacksam
över att ha fått hjälpa. Man inser
då, att en fjärdingsmans ofta an
ansträngande arbete hör med till
de nyttiga och uppbyggande sam
hällsuppgifterna.

I Födda:

den 2 april Anita Linnea, d. t.
porslinsarb. Sonja Linnea Jo
hansson, Tallåsen 29,

den 4 april Berit Lilian, d. t. hem
bitr. Svea Maria Eriksson, Ma
riagat. 12,

den 5 april Ylva Birgitta; d. t. sa
nitetsgjut. Gustav Sigfrid An
dersson, Tallåsen 6 o. h. h. Anny
Maria, f. Andersson,

den 5 april Inger Marianne, d. t.
trädgårdsarb. Evald Birger Pet
tersson, Farsta o. h. h. Rut Lin
nea, f. Pettersson,

den 6 april Marianne Louise, d. t.
chauffören Nils Henrik Gunnar
Flodmark, Skeviksgat. 6 o. h. h.
Torborg Ingegerd, f. Eskilsson,

den 12 april Lars Reine, s. t. sjö
mannen Gustav Bernhard Her
litz, Skogshem, o. h. h. Margit
Anna Lisa, f. Karlsson,

den 13 april.Curt Henry, s. t. svar
varen Sven Evald Löfdahl, Kom
munalväg. 6 o. h. h. Anna Euge
nia, f. Svensson,

den 28 april Kethy Marie-Louise,
d. t. snick. Erik Gustav Sjökvist,
Bergsgat. 1 B o. h. h. Stina Ma
ria, f. Lindahl,

Döda:
den 2 april änkefru Anna Marga
reta Wallerman, f. Jansdotter,
f. 12 juli 1870 (73 år), Mörtnäs,

den 8 april f. d. körkarlen August
Nilsson, f. 22 juni 1860 (83 år),
Stenkullen 2,

den 16 april Karin Elisabet Axels
son, f. Apelgren, f. 17 sept. 1918
(25 år) o. h. t. sanitetsgjut.
Knut Einar Axelsson, Mariagat.
11,

den 26 april Anna Maria Welin, f.
Andersson, f. 12 dec. 1863 (80
år) o. h. t. f. d. körkarlen Per
Welin, Ingarögat. 9,

den 8 maj f. d. nattvakten Anders
Leonard Andersson, f. 1 juli 1870
(73 år), Tallåsen 1.

K o n f i r m e r a d e den 8 april:
Ingrid Andersson, Tallåsen 1, •
Ulla-Britt Andersson, Värmdög. 1,
Kerstin Eriksson, Tallåsen 16,
Britta Johansson, Kommunalv. 1,
Ulla Pettersson, Mörtnäs,
Birgit Åhberg, Kvarntorpet 4,
Marianne östlund, Marsätra,
Lars Karlsson, Ingarögat. 3,
Hans Steen, Kvarntorpet, 1,
Kjell Ström, Mörtnäs,
Harry Svahn, Ingarö tvärgata,
Rune Wallerman, Mörtnäs,
Stig östlund, Mörtnäs.

Johan Mo vinge r.

den 1 maj Kerstin Maria, d. t. sli-~
paren Nils Jonas Viklund, ;Maria-\!..}~~
gat. 4, o: h. h. Irma Märta Matil-1 \\~
da, f. Tmgvall, 1 \ ~

den 11 maj Lars Tommy, s. t. la
gerarb. Bror Edvin Andersson,
Skeviksgat. 7, o. h. h. Svea Vil
helmina, f. Lundin,

den 13 maj Solveig Elisabeth, d. t.
byggnadsarb. Alfred Greger Ro
land Åberg, 1 Tvärstigen 4, o. h.
h. Karin Elisabet, f. Nassen,

Överlämna
förtroendefullt
all omsorg vid
dödsfallet till

DABDJEL~
BJEGJRAWNING~BYJRÅ

Odengatan 84 Stockholm
Ring vårt ombud:
Fru LISA JOHANSSON

Tel. Gustavsberg 174
eller direkt 30 a4 42 80 98 98
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Skutorna trängas
med pråmar och ångfartyg i vår
lilla vik. Sådan iver ha vi inte sett
sedan strax före kriget. Vad mån
de det betyda. Nalkas freden?

evenemanget- är över, skall af
fischören se till, att Papperspelle
får, vad honom tillhör.

"Skrubbapojkarna var bra"
är det allmänna omdömet. Därmed
är inte sagt, att de var bättre än
våra, men att de var bättre än
väntat. Vädret var däremot sämre.
Humöret var det dock intet fel på.
Åskådarna trivdes; deltagarna ha
de roligt och bruttoinkomsten upp
gick till 514 kr.

Ett kristidsmonument
skulle vi kunna åstadkomma ge
nom att samla tillhopa alla gamla
kaninburar och stapla upp i en py
ramid. Det är ju nu för sent att
göra en brasa på dem, men då de
kulna dagarna komma åter vid
midsommartiden, vore det nog
lämpligt att låta denna .fantastiskt
rika byggnadsflora gå all världens
väg via våra värmepannor.

.
behöver göra en propagandatur hit
ut till Gustavsberg. Antingen det
nu är stockholmarna, som vid ge
nomresa här bär sig åt som hem
ma, eller vi gustavsbergare smit
tats av deras simpla maner, så be
höver en ändring komma till stånd
och det fortare än kvickt.

I orienteringssporten ha vi lärt
oss, att i skog och mark skräpar
man inte ner. Den som märker ut
en bana, tar efter tävlingens slut
bort lapparna, ty den vackra sko
gen får inte förfulas. Men hur är
det med annonskulturen på an
slagstavlorna. Där sitter affischer
och berättar om fornstora dar.
Samma regel bör gälla här. När

Papperspelle

. Har radion tystnat?
Vänd Eder till mig.

Alla märken.
Byte - avbetalning.

A U G. E R I K S S O N.
Gustavsberg.

Mariagatan 4. Tel. 197.

Sittplatser efterlysas
för de gamla gustavsbergare, som
under härliga sommardagar flane
rar utefter våra gator och vägar.
Det-skulle vara roligt att se dem
sitta och gona sig, medan de häm
tar krafter för uppförsbackarna.
Det gamla kravet på soffor utanför
Huvudaffären är äntligen förverk
ligat.

Till min häpnad
hörde jag häromdagen berättas om
en gammal gustavsbergare, som
aldrig varit till Aspvik. Vilken fat
tigdom! Han hade varken sett eller
hört talas om Karl den XII: s ek,
aldrig-skådat den vackra tavla, där
ösbytorpet är pricken över iet, och
han har i så många år försummat
sin hembygdskunskap beträffande
den förnämliga karolinergård, som
vid Torsbyfjärden ligger. ruvande
på minnen från den tid, då värmdö
herrskaperna där firade sina glada

1 fester.

En glad nyhet
nådde mig häromdagen. En röst i
telefon påstod, att man återuppta
git den gamla goda sedan, att låta
gustavsbergarna få åka båt billigt'

Gustavsbergs första radiokonsert.
(Ur tidningen Saltsjöbaden för den

5 april 1924.)

Längst fram i salen på ett bord
en apparat med lampor stod,
och där framfär satt maskinisten
med öronlur och sökte gnisten.
Men han var nog ej riktigt van,
ty inga toner ko"! från sta'n.

Man satt förväntansfull en stund.
Då kom ett ljud som från en hund,
och en kanariefågel kvittra,
se'n som en ton som från en ziitra.
Då undra' man, hur det var fatt,
och största delen brast i skratt.

Och glädjen steg i "Klubbens" sal,
när åt en oprans nåkiergal
högtalaren begynte vissla
dch se'n skrek till liksom en grissla.
Se'n blev det tyst, ej hörs ett skvatt.
Då gick han, som satt klädd i hatt.

Publiken blev i hågen mörk,
men till antennen i en björk_
en elektriker smög så sakta
för att på radi'vågen vakta.
Han satte snart på tråden sprätt,
så toner hördes mjukt och lätt.

Men då var salen nästan tom;
man något hastigt fällt sin dom.
Den sista biten blev den bästa!
Och får man rätt antennen fästa,
det blir nog inför alla klart,
alt radio är underbart. -n.

in till Stockholm. Efter veckans
slit och släp tar vi oss nu en lust
tur med barn och blomma över
Baggen genom Stäket under Sku
rubron in till sta'n. Med hemresan
blir det en 4 timmars båtresa för
kronor 2 : 50 per familj, om barnen
inte är allt för stora. Så får vi hop
pas, att det kommer att gräma
bussbolaget, som inte ville uppfyl
la vår önskan om en busstur kl.
21.30.

K r ö n i k ö r e n.

FRISERSALON6EN
GUSTAVSBERG

GRINDSTUGATAN 5
(invid kyrkan)

Nya, moderna lokaler.

Särskild Herr- och Damavdelning.
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-q.RITT G.joRUM

Om löner och trivsel.

Några data ur lngarö historia.
Ur två föredrag i A. B. f. i Gustavsberg av teol. d:r

Torsten Wanngård.
En arbetares syn på problemet.
Vid åtskilliga tillfällen får man höra,

huru folk påstår, att det endast skulle va
ra elakhet från arbetsgivarens sida, att
lönerna äro så låga. Det skulle bero på
arbetsgivarens ovilja att betala. Men det
är en, bra enkel förklaring till så omstrid
da problem.
En annan uppfattning gör gällande, att

svagheten i det fackförbund, som man
tillhör, är orsaken till de låga lönerna.
Vore man bara med i något annat för
bund, skulle man säkert få mer betalt.
Detta är nog också ren alltför enkel för
klaring. Det är ju så, att det inte alltid
är de bäst ställda fackförbunden, som
kunna skaffa sina medlemmar den bästa
avlöningen. Det är inte alltid de som har
de största kassorna, som vinna i en kon
flikt. Det kan ibland finnas större orsaker
än endast arbetsgivarens ovilja, man mås
te taga hänsyn till.

Arbetsgivaren å sin sida säger, att en
höjd produktion per arbetare skall möj
liggöra högre arbetsförtjänster. Om varje
man producerar mer och företaget har
.avsättning för sina produkter, uppstår en
större vinst, av vilken arbetaren bör få
sin del.

I Ryssland har man tagit fasta på detta,
då man skapat den s. k. Stachanov-rörel-.
sen. Denna bygger ju på en tävlan mellan
arbetarna - för att åstadkomma största
möjliga produktion. Ju mer de producera
desto mer förtjäna de. Men denna regel
gäller ju inte bara för Ryssland. Den mås
te gälla inom allt näringsliv. Härvidlag
måste vi nog ge arbetsgivaren rätt. Men
detta är endast halva sanningen. Arbets
givaren är nöjd, när han kommer till den
höjda produktionen, men detta är inte
nog. Vi vilja inte endast producera. Vi
vilja också vara medarbetare i företaget.
Vi vilja inte endast bli kontrollerade. Vi
vilja också kontrollera. Är det inte så, att
fackföreningsrörelsen hittills fört en gan
ska snäv politik. Man har varit med om
att dela vinsten, men man har inte sökt
skapa större vinst.
Om man erkänner, att fackföreningsrö

relsen är en makt att räkna med - och
det erkänner väl de flesta - måste man
förstå, att en ökad vinst åt företaget, be
tyder ökad möjlighet för fackföreningar
na att ta ut mer ur detsamma. Men denna
ökade vinst kan inte uppstå bara genom
arbetarnas prestationer. Den tekniska
uppbyggnaden av företaget har här sin
betydelse. Men på denna tekniska upp
byggnad har arbetaren intet inflytande.

Det nuvarande världsläget, vå
ra broderfolks sorgliga öden, Sve
riges farofyllda läge, har öppnat
ögonen på de allra flesta för de
värden, vi ha i vårt rättssamhälle,
vår nordiska kultur och vår ur
gamla frihet. Fosterlandskärlek är
ej längre för oss svenskar ett tomt
ord. Det har fyllts av ett levande
och mäktigt innehåll. Kärast är i
regel hembygden, och man har med
all rätt på senare tid framhållit
hembygdsmomentet i nutida
svensk livsåskådning. Följande är
en skiss över en del av Värmdö
Skeppslag, "Inga fjerding", som ju
sedan gammalt hänger samman
med "Farsta fj erding" och som
även nu har åtskilligt· gemensamt
med Gustavsberg. ·

I.
Av allmänna historien lära vi,

att det flera tusen år f. Kr. fanns
en glänsande kultur i Egypten och
Babylonien. Norden träder in i
historiens ljus först under medel
tiden och ännu omkring 1000 e.

Kr. är Sveriges historia dunkel. I
isländsk dikt och sägen få vi vissa
inblickar i svenskt samhällsskick
och svensk politik. Dessa komplet
teras emellertid numera alltjämt
genom arkeologiens, fornforsk
ningens, arbete. Dess fynd sprida
ett om ock sparsamt ljus över be
byggelse och kultur i Sverige före
dess i egentlig mening historiska
tid.
I östsverige, som nu närmast in

tresserar oss, har man i Ramsjö i
Vittinge socken i Uppland på en
höjd av 60 m. ö. nuv. havsytan på
träffat bebyggelse för c: a 6,000 år
sedan: Ett par tusen år yngre äro
boplatserna vid Aloppe i Nysätra
i v. Uppland, i Torslunda i Tierp, i
Krokeks socken vid Bråvikens n: a
strand, vid Säter i Kvarsebo soc
ken i n. ö. Östergötland samt i
Ingarö. Vår stenåldersboplats
(obs. ej gravplats) ligger på mal
men mellan stora landsvägen och
Fågelvik. Den upptäcktes, när
man gjorde den nya vägen till den
na gård (nu den andra vägen, räk-

Arbetsgivaren vädjar-vid alla tillfällen till
arbetarens solidaritet gentemot företaget.
Men när det gäller medinflytandet är
samhörigheten slut.

För fackföreningsrörelsen måste frågan
om medinflytande få en central plats. Vi
komma inte ifrån, att vi äro beroende av
företaget. Vi äro beroende av dess sköt
sel och dess avkastning. Ett väl skött fö
retag ger oss större chanser till högre lön.
Är det inte så, att den som utför det prak
tiska arbetet, den som producerar, nu
får stillatigande åse, hur andra, ofta
mindre lämpade personer, söka omskapa
arbetsprocessen. Själva få· arbetarna med
sin ofta stora praktiska erfarenhet på in
tet sätt medverka.
På de här berörda områdena kräver

arbetsgivaren att ensam få bestämma, en,..
sam få leda. Men är detta riktigt? Vi
äro båda beroende av företagets avkast
ning. Vi önska båda få ut det mesta möj-

. liga. Vi möta samma svårigheter i kon
kurrensen utifrån. Kort sagt, vi äro be
roende av varandra. Borde då inte den
vackra parollen "skapa i samverkan" kun
na på ett mer påtagligt sätt komma till
synes?
En annan sida av arbetslivet, som nian

talar mycket om, men som sällan löses på

ett tillfredsställande sätt, gäller trivseln i
arbetet. De flesta människor få ju till
bringa en dryg del av sin tid i arbetet.
De äro under en tredjedel av dygnet bund
na till sin arbetsplats. Därför är det be
tydelsefullt, att de under 'denna tid kun
na känna, att de ha en uppgift att fylla,
att företaget behöver dem. Arbetaren
måste bli bemött som människa och med
arbetare. Tyvärr syndas det ofta på den
na punkt. Man talar mycket, särskilt vid
högtidliga tillfällen, om den yrkesskickli
ga arbetarens betydelse. Man framhäver
ofta i skrifter och tal hans duglighet och
plikttrohet. Men i det dagliga livet tas
mycket litet hänsyn till hans ideer och
önskningar. Om man vill skapa ett mo
dernt företag, där de anställda känna triv
sel, där de arbeta mect glädje och villig
het, måste man nog först se till, att såväl
den högre ledningen som det direkta ar
betsbefälet har den rätta tron på och den
sanna viljan att skapa trivsel och ord
ning. Det hjälper inte att vid vissa till
fällen ta fram nötta slagord om samver
kan och gemenskap. Man måste också ha
det rätta sinnet och den goda viljan att
lösa dessa problem. Parollen rätt man på
rätt plats, bör också gälla i företagets
ledning. W a I a.
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nat från Gustavsberg). Boplatsen
blev summariskt undersökt av ar
kivarie Gustaf Hallström år 1915.
Han har redogjort för sina rön i
\I ärmdö fornminnesförenings års
skrift 1938, där han bl. a. säger:
"På Atervallsboplatsen i Ingarö
ligger förborgad en arkeologisk
kunskapskälla av stort värde. Det
är att hoppas, att grävningarna
måtte kunna upptagas i en snar
framtid."
Hittills har han emellertid kun

nat konstatera, att boplatsen ut
gjorde en sandö, bebodd på en
längd av 500 m. och på en bredd av
50 m. Den hade ett härligt sydläge
och var idealisk som fiskeplats. I
dess övre (norra) kant är kultur
lagret några centimeter djupt för
att sedan mot söder nå en mäktig
het av upp till 30 cm. Eldstadsgro
par finnas på en meters djup under
nuv. jordyta. De på platsen gjorda
fynden utgöras till största delen
av krukskärvor. Flera tusen ha
tillvaratagits. I krukorna har man
kokat maten. De äro ornerade, och
på grund av mönstren kan man
datera boplatsen till 2200-2400 f.
Kr. Man har vidare funnit spånfi
lar av flinta, mejslar av flinta och
ben, stenyxor, en harpunspets av
ben. Bebyggarna ha livnärt sig av
jakt, framför allt på säl och. fågel,
samt fiske. Ben- och hornredskap
såsom krokar, prylar, nålar, kam
mar m. m. ha väl också funnit men
ha ej kunnat bevaras till vår tid i
den sandiga jordmånen. Däremot
har man märkvärdigt nog funnit
rester av människoben, ett tjugu
tal delar till kalotten av ett kra
nium, en halv underkäke, tänder
0. S. V.
Ett problem är emellertid för

bundet med denna boplats. Den låg
på en sandö, öppen för väder och
vind. Och nu frågar Hallström med
rätta, om man kan tänka sig en
p e r m an en t boplats på denna
för hav och blåst utsatta ö. Han
har undersökt närliggande bergs
höjder men ej anträffat spår av
bebyggelse på dessa. Ingaröboplat
sen har av allt att döma haft sä
songbetonad karaktär. Jägarstam
mens egentliga boplats synes ha
legat längre inåt land och högre.
Men under långliga tider har man
besökt och bebott Atervallsmal
men. Hallström uppmanar oss, som
här bygga och bo, att vid våra
strövtåg i skog och mark ha ögo
nen öppna. Han förmodar, att det
har funnits flera boplatser på

Värmdön. Ingaröboplatsen ligger
nu ungf. 27 m. ö. havet. Detta har
under årtusendena sjunkit drygt
några och tjugu m. Detta måste
man räkna med vid sina efterforsk
ningar. Ett är säkert. Hallströms
beskrivning av boplatsen visar tyd
ligt, att vi ej ha att göra med en
stam av träskfolkskaraktär. Det
folk, som bebodde Atervall vid
nämnda tid, har varit djärvt och
tilltagset och fruktat varken natu
rens elementer, vilda djur eller fi
ender.

Ur nästan ogenomträngligt mör
ker flammar Atervallsfolkets kul
tur mot oss. Så sluta sig skuggor
na åter till en lång dunkel period.
Landet stiger långsamt ur havet.
En rik vegetation breder ut sig och
följ s av en fauna, som vi än i dag
imponeras av. En mängd socken
stämmoprotokoll i· Värmdö socken

vittnar om, att vargar förekommit
särskilt ymnigt i dessa trakter.
Med anledning av att vi här äga
en mängd sockenboöknamn : Ingarö
vargar, Värmdö kalvar, Nämdö
rävar, Möj1:1, bockar o. s. v. (se Na
tan Lindkvist, Stort och smått i
språkets spegel, Uppsala 1927) kan
jag här icke underlåta, att fram
ställa en teori om dessas ursprung.
Lindkvist har i nämnda skrift på
visat, att de allra vanligaste ök
namnen äro vargar och kalvar.
Man har liknat inbyggarna i en
grannsocken vid det rovgirigaste
och glupskaste av. rovdjur. Dessa
ha i sin tur liknat sina vedersaka
re vid det beskedligaste och veli
gaste, nämligen kalven. En känna
re av medeltiden har sagt mig, att
sådana sockenboöknamn gå tillba
ka till medeltiden. De finnas f. ö.
bl. a. också på Västkusten. Men gå
de ej Iängre tillbaka? Religions
historien lär oss, att jägarfolk ha

Vi sa11111erliar
genom en av medlemmarna själva ägd och ledd varuförmed

lande organisation;

genom att - trots det att tretton biträden är inkallade och vi
måste anlita en del mindre van butikspersonal -
dock inte förlora tålamodet utan vänta bättre förhål
landen, som förvissa skall komma;

genom att så fort sig göra låter uppföra en ny butiksfastighet
för särskilt Höjdhags- och Skeviksområdena i Gus
tavsberg;

genom att de som så önska kan - redan före kl. 7 på morgo
nen - lägga ned sina varunotor i de brevlådor, som
vi placerat utanför butiksdörrarna vid huvudaffä
ren och Villagatan. Varorna får då avhämtas kl. 12
eller 5;

genom att förlägga inköpen av så många varor som möjligt till
de första veckodagarna och inskränka oss till det
minsta möjliga på lördagarna;

· genom att så långt möjligt de husmödrar och andra, som inte
går i fabriksarbete, gör sina inköp före den tid, då
arbetet i fabriken slutar för dagen, och att på så sätt
de som arbetar där får bättre möjligheter att göra si
na uppköp; och slutligen

genom att alltid och på alla områden visa hänsyn mot alla och
då jämväl ha rätt att vänta hänsyn från alla.

Gustavsbergs konsumtionsförening.
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den s. k. totemistiska religionsfor
men. Klanen eller stammen ingår
livsförbund med en d j u r a r t t.
ex. hunden, björnen, vargen, kor
pen o. s. v. Bland Nordvästameri
kas indianer har detta varit mycket
vanligt. Men man spårar denna fö
reteelse i allmänhet bland jägar
folk. "Förbundsdjuret" jagas ej
utan skyddas på allt sätt. Tillfogas
det skada lider hela klanen därav.
En gång om året dödas likväl ett
djur och uppätes under extatiska
riter av dess klan. Jaktklaner med
denna religion ha säkerligen fun
nits också i Sverige. Det är sanno
likt, att det i dessa trakter funnits
en vargklan, som burit det heliga
vargnamnet. Eller kallat sig helt
enkelt vargar. Men med tiden har
ny religion undanträngt den gam
la. Med jordbruk och bosättning
har soldyrkan kommit till makten,
och har dyrkan av Tor, åskans och
regnets gud, följt denna o. s. v.
Men religiösa namn, former och ri
ter· äro ytterst seglivade. Varg
namnet, eller rättare djurnamnen
hängde kvar, ehuru de för de nu
mera "upplysta" vittnade om för
aktlig "hedendom", påminde om
ett skede, som man till varje pris
ville försöka glömma och dölja.
Särskilt förhatliga måste dessa
djurnamn blivit, när kristendo
men fört svenskarna i beröring
med högre andlig odling'. Djurnam
nen väckte då svarta minnen till
liv från ett för länge sedan försun
net förnedringstillstånd. Det är ej
att förvåna sig över, att just med
kristen medeltid de gamla en gång
heliga djurnamnen bliva sällsynt
hatade öknamn. Gamla ha berättat

Krång·lar radion?
vänd Er då först
som sist ti-11 oss,
så får Ni en i allo
sakkunnig under
sökning. Ring så
hämta vi vid buss
hållplatsen.

Firma RADIO-BISTHER
Bondegatan 68

Tel. 42 53 00. Giro 159654.

A. B. F: s bibliotek
hålles för utlåning stängt under
juli och aug. Utlånta böcker inläm
nas senast måndagarna den 3 och
10 juli kl. 18-19.

Biblioteksstyrelsen.

Gustuvsherrs11utt.
Kyrkan.

På ettårsdagen - den B mars - av
kyrkvärden Karl Gustav Nilssons död för
ärade hans maka, fru Sofia Nilsson, kyr
kan 500 kronor, för vilka helst två nya
nummertavlor borde anskaffas. Kyrkan
har endast haft en liten nummertavla.
Denna har dessutom varit så illa place
rad·, att många äldre personer haft svårt
att se siffrorna. Vid kyrkorestaureringen
räckte pengarna endast · till det nödvän
digaste. Men den ena gåvan efter den
andra ha vi tacksamt mottagit. Ett av
våra önskemål har just varit nummertav
lor. Och nu ha vi fått dem. Efter hög
mässan på Bönsöndagen in.vigdes de. In
för minnet av den gamle kyrkvärden fram
fördes ett innerligt tack till fru Nilsson.
- Många gamla ha redan uttryckt sin
glädje över denna praktiska gåva. Tav
lorna pryda sin plats och stå där som
bevis för en givmild hands kärlek till vår
vackra kyrka.

Den I april hade Kyrkliga Arbetskret
sen sin försäljning. Det blev sannerligen
en glädjedag - nytt försäljningsrekord
- 2,616 kr. och 32 öre. Många gåvor ha
de vi fått mottaga. Köplusten var strå
lande, och auktionsförrättaren hade kläm
på klubban. - Innerligt tack, alla giva
re och köpare. Nu kunna vi med glädje
även i år få fira "de gamlas dag". Vi
hoppas, att den skall bliva lika angenäm
som förra året. ·
På ett både trevligt och uppbyggligt

sätt firade Kamratkedjan I :ta maj. Vi
gjorde besök på Hemmet. Ordf. Olle Blom
kvist presenterade oss. "Det gamla och
det unga Gustavsberg hade stämt möte
för att tillsammans hälsa våren". Vår
psalmer och vårsånger, uppläsningar och
solosång stodo på programmet. Så bra
trivdes vi tillsamman, att vi snart skola
göra ett nytt besök.

för mig, att det ännu så sent som
på 1850-talet kunde gälla livet, om
man utslungade ordet Värmdö
kalv, Ingarövarg o. s. v. Givetvis
måste man med denna teori skilja
mellan äkta och oäkta sockenbo
öknamn, eller rättare ursprungliga
och konstruerade. Somliga- som
t. ex. kalvar, bockar, tuppar, · sy
nas vara konstruerade och loppor,
löss eller svin ("Alundasvin") äro
ju helt enkelt skällsord för att sät
ta liv i- festlig samvaro med ett
ordentligt slagsmål, ty så ha de an
vänts. Men att dessa djurnamn ha
ett bestämt ursprung, är säkert.

Forts. i nästa nummer.

Den 14 maj gästades Kamratkedjan av
Värmdö kyrkliga ungdomsförening.
Grindstudion blev fullsatt. Stämningen var
god och med spänning lyssnade vi till
vår fröken Ulla Harnsten, som klädd till
japanska berättade minnen från Japan.
Den goda samvaron avslutades med af
tonbön i kyrkan.
På Kristi Himmelsfärdsdag möttes en

grupp ungdomar från Vaxholm, Värmdö
och Gustavsberg till en trevlig samvaro i
Värmdö gamla prästgård. Vi borde an
ordna sådana sammankomster oftare.

J o h a n M o v i n g _e r.

Inom Missionsförsamlingen

har under våren förekommit en del fest
ligheter och högtider av olika · karaktär.

Vid första-majfesten, som var den 44:de
i ordningen, medverkade amanuensen i
socialstyrelsen, Daniel Wiklund, med ett
sakkunnigt föredr__ag betitlat Bakom sam
hällets kulisser. Han stannade särskilt in
för de socialt ödeläggande följderna
även av det spritbruk, vilket betecknas
som lagligt och som florerar under myn
digheternas beskydd. Vid tillfället ifråga
sjöng baptist- och rnissionsförsarnlingar
nas körer och musikföreningar flera
sånger.

Vårfesten den I 4 jna] hade karaktären
av sånggudstjänst. Församlingens kör,
förstärkt med sångare från Björknäs,
sjöng under Gösta Gustafssons ledning
flera sånger, de f.lesta. med vårmotiv. En
trio spelade. Esse Lövgren .föredrog Bengt
Nyströms dikt Sådd. Pastor 0. Lövgren
talade över ämnet "Våren som aldrig
korn." Tala.ren påminde om den kultur
optimism, som prägla.de särskilt 1880-
talet och tiden närmast 'därefter. Den go
da tid, som man väntade, kom inte. I
stället kom en förödelse och ett fördärv,
som inte den värste olycksprofet kunnat
förutsäga. Och förödelsen kom just ge
nom de tekniska framsteg, som man hop
pats så mycket av. Endast en omskapel
se av människan själv kan ge rum för den
mänsklighetens vår, som nu inte kommit.

Kristi himmelsfärdsdag hölls som van
ligt, enligt en nu mer än femtioårig tra
dition, en friluftsgudstjänst kl. 7 på mor
gonen. Den var förlagd till Kråkberget.

Den 21 maj hölls missionsrnöte. Det
var sjätte året detta förekom. Som vanligt
hade baptist-, missions- och pin gstför
samlingarna i samhället och orngivnirrgen
inbjudits och infunnit sig. Pastorerna
Axel Bergqvist, Stockholm, E. Strömsj ö,
Vaxholm, och Nils Tägt, Björknäs, predi
kade. Sång förekom av en kör från Vax
holm, förstärkt med sångare från Gus
tavsberg. Ledare var E. Löfdal.
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.· Sedan förra hösten har en bibelskola
;i.,:.1..;.;,')3·fg'å•tt: Ävslutningen hölls på pingstdagen

- . i" anslutning till förmiddagens gudstjänst.
Fyra elever ha un~er pastor 0. Lövgrens
ledning deltagit i undervisningen. De äro:
Ingrid Andersson, Anne-Marie· Gustavs
son, Göran Gezelius -och Runa Lövgren.

Annandag pingst: var det söndagssko
lans dag. Vädret var inte det bästa, men
dagen gav likväl glädje och behållning
för både barn och äldre som samlats.

Odelbergsminnei.
På Gustavsbergs· kyrkogård. högtidlig

höllo talrika - representanter för släkten
Odelberg tillsammans med en stor skara
gamla gustavsbergaret brukspatron Wil
helrri Odelbergs hundraårsdag den 25 maj.
Den minnesrika högtiden hade följande
program:

Visa i folkton . . . . . . . . Peterson-Berger

Musik av blåsorkestern under musikfanj.
B. Thuin

Manskören under kantor G. Borg

Hälsningsord av pastor J. Movinger,
Anföranden av ing. A. S. W. Odelberg och
prof.. Einar Key

12.000 kr. till Svenska Norgehjälpen.

Till barnbespisningarna i Norge har de
ariställda · vid Porslirisfabriken genom
övertidsarbete åstadkommit kr'. 2.974:-.
Företaget har tillskjutit samma belopp;
varjämte tjänstemän och arbetare tecknat
sig för regelbundna· bidrag 'under 6 må
nader, vilka sammanlagt. torde uppgå till
c:a 1.000 kr. pr månad. Kontant till In
tressekontoret har lämnats 'nära 100 kr:
Sammanlagt· torde alltså omkring 12.000
kr. inflyta till denna humanitära uppgift
från porslinsarbetarna i Gustavsberg.

Anförande av komm., teol. dr T" Wann
gård, vilken dock på grund av sjuk
dom måst lämna sitt manuskript att
uppläsas av undertecknad.

Kransnedläggning,
kyrkofullmäktiges ordf. 0. Söderberg

Landkjending . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grieg
Blåsorkestern

INNEHÅLL.
Individen och samhället. Av Axel
'öfi.lund .' : ··.. · : 2

Kooperationen och socialvården. Av
Oscar Lövgren : . . . . . . . . 3

Nog är det. skillnad, Dikt av Oscar
Lövgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pressklipp om Gustavsberg . . . . . . . . 4

Fackföreningen. Av , Karl Blomkvist
och Erik Wadström . . . . . . . . . . . . . . 5

Prolog vid fackföreningens 15-årsfest.
. Av .J. A. Loida! ..... ·'. .. ,.: ._ ,·... 6

Vår gård. Av Georg Lundgren ·. . · 7

Socialvården utvidgas. Av Harald
Lindholm .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8_

Från min dagliga· gärning. Av Oscar
Söderberg : . . 9

'
Kungsörnen. Dikt av /. A. Löfdåhl .. - 10

Från Pastorsärnbetet . . . . . . . . . . . . . . 11

Saltstänk från Farstaviken 12

Några data ur Ingarö historia. Av
T. Wanngård 13

Gustavsbergsnytt . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Pris 30 öre.

.digas genom samver
kan och gör därmed livet ri
kare och 'bättre för oss alla.
Kooperationen är din sak, hela

- folkets sak.- ·

Manskören

Anförande och kransnedläggning,
kommunalfullm. ordf. Gunnar Andersson

Kransnedläggning,
repr. för AB. Gustavsbergs Fabriks

Intressenter
inköpschefen Evald Bodelsson

Avslutningsord av pastor J. Movinger

Ps. 21 - - - Härlig är jorden ...

Kungl. Södermanlands regementes marsch
Lundvall

Fru, Hilma Odelberg hade under dagen
sänt följande telegram: "Mina: tankar äro
hos Eder idag på min älskade makes
hundraårsdag." J. M.

•

Medlem blir du genom att börja"\
handla -i närmaste kooperativa butik.
Spara återbäringskvittona ; meddem

·betalar. du jnsatserna. De Insatta be
loppen. ger ränta. De är ditt eget
kapital. Förutom ränta får du åter
bäring på medlemsböken. Förening.ens
överskott återgår till medlemmarna
enligt deras eget beslut vid årsmötet.

Damidrotten.

När inkallelserna för de manliga blev
allt tätare, gick den manliga fria idrotten
tillbaka, men då var de kvinnliga som tog
upp den istället, och nu har flera av dem
nått en hel del goda resultat. Tora Seve
rin har gjort 43,58 i slungboll och place
rat sig- somtre på Stockholms DM i den
na gren. Eva Nyström 10,8 sek. på 80 m.,
13,8 sek. på 100 'm., 28,5 sek. på 200 m.
46 sek.,' på 300 m. Svea Boox, 11 sek. på
60 rri. häck. Ingegärd Neurrian 4,87 m. i
längdhopp och 8,2 sek. på 60 m. Den, som
sist gjorde en vacker prestation är Elsie
Andersson, då hon vann nybörjarklassen·
i Stockholms damterräng.

Gustavsbergs IF:s damsektion hälsar
alla damer välkomna till träning tisdagar
och torsdagar. G. B j.e r k.

Konsumtionsföreningen

i' Gustavsberg firar kooperationens I 00-
årsjubileurn och sitt eget 25'-årsminne
med e~ större fe~tlighet söndagen den1 26
nov. I· detalj är programmet ännu inte
fastställt, men direktör Albin .johansson' i
KF kommer att hålla högtidstalet.

Vid extra fullmäktigesarnrnanträde den
- 2 juni beslutades att bygga en 'ny affärs
fastighet å Grindsfuplan, enligt av arki
tekt Thunström uppgjorda ritningar.

Umeå 1944 - Larsson & C: o Tryckeri



N:r 4. Årg, 2. 1944.

UR DEI EVIG-
I ,

Av ESS AI AS TEG NER

Väl formar den starke med svärdet sin värld,

väl flyga som örnar hans rykten;

men någon gång brytes det vandrande svärd,

och örnarne fällas i flykten.

Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,

det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd

lugn står hon med strålande panna.

Hon leder igenom den nattliga värld

och pekar alltjämt till en annan.

Det sanna är evigt: kring himmel och jord

genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt:_ ej rotas där ut

från jorden dess trampade lilja.

Erövrar det onda all världen till slut,

så kan du det rätta dock vilja.

Förföljs det utom dig med list och våld,

sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Svenska flaggans dag för första gången i Gustavsberg.
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Folkhögskolan som
samhällsfaktor.

Synpunkter till hundraårsminnet.
Året 1844 är utan tvivel ett mär

kesår. Då, gav de 28 vävarna i
Rochdale i England upptakten till
den kooperativa rörelsen och i Dan
mark förverkligades Grundtvigs
tanke på en skola, en folkhögskola,
för den vuxna ungdomen. Men me
dan kooperationen vunnit utbred
ning i ett flertal länder har folk
högskolan kommit att framstå som
en rent nordisk företeelse. Ehuru
olika till sina verksamhetsområden
ha båda varit av stor betydelse för
samhällslivet. Kooperationen kän
'ner man nu väl till. Men folkhög
skolan torde vara mindre känd
bland · den stora allmänheten. De
som haft tillfälle att bevista en
folkhögskolekurs, äro ett jämförel
sevis litet antal. Genom omtanken
för levebrödet och framkomsten i
livet har flertalet ställts utanför.
Givet är att inte heller alla äga
sådana förutsättningar eller ha så
dant intresse, att en kurs kan bli
till verkligt gagn.
I Danmark grundades den första

folkhögskolan. Den kom till i en för
landet brydsam tid. Befolkningens
levnadsförhållanden voro allt an
nat än lysande. Ett främmande in
flytande söderifrån gjorde sig på
mint på ett sätt, som ingav farhå-

gor för landets framtid. Vad som
var utmärkande för det genuint
danska höll på att ta obotlig skada.
Grundtvig var den man, som mer
än någon annan insåg faran i allt
detta. En nationell väckelse var av
nöden. Men för att en sådan skulle
komma tillstånd måste det skapas
en skola för den vuxna ungdomen.
I denna skulle landets språk och
historia särskilt begrundas. Elever
na vid en sådan skola skulle få en
annan livsinställning. Och detta
var syftet. I undervisningen skulle
man framför allt använda sig av
den muntliga framställningen, "det
levande ordet".

Genast vid starten och för flera
decennier framåt blev folkhögsko
lan en landsbygdens speciella sko
la. Dit ~ökte sig också ungdomen i
allt större skaror. Nya skolor till
kommo. Folkhögskolan hade blivit
en institution i danskt kulturliv.

Det dröjde ända till 1864, innan
folkhögskolan nådde utanför de
danska gränserna. Då grundades
en folkhögskola i Norge. De första
skolorna i Sverige - tre till anta
let - öppnades 1868. Till Finland
kom denna skoltyp år 1889.

Även i Sverige blev folkhögsko
lan landsbygdsbefolkningens. Den
historiska utvecklingen i vårt land
frammanade och gynnade dessa
skolor. År 1862 hade nya· kommu
nallagar tillkommit. Några år se
nare genomfördes en ny riksdags
ordning. Allt detta medförde, att
en stor medborgargrupp, de själv
ägande bönderna, fingo ett annat
inflytande än tidigare. De hade
fått medbestämmande i stat och
kommun. Men den kunskap de in
hämtat i folkskolan var i många
stycken bristfällig. Då de nu kän
de sitt ansvar, måste på ett eller
annat sätt en komplettering ske.
Och detta kom att ske i folkhög
skolan.

Så småningom kom även en an
nan medborgargrupp att påkalla
uppmärksamhet. Det var industri
arbetarna. I lönehänseende lågo de
illa till, och i samhället hade de
ingen talan. Det fanns gott om
uppgifter för landets vaknande ar
betarrörelser. Det var ej heller nå
gon lätt sak att vinna gehör för de
uppställda kraven. Många av dem
som skulle föra arbetarnas talan,
hade svårt att göra sig gällande.
Vidare skolning var av nöden. I
många fall kom detta att ske· just
vid någon folkhögskola, framför
allt den vid Brunnsvik, där· arbe-

tarungdomen alltid känt sig sär
skilt hemma.

· Men en folkhögskola är öppen
för alla oberoende av politiska el
ler andra åsikter. Folkhögskolan
är en fortsättning på folkskolan
och bygger på denna i första hand.
Kurserna pågå i allmänhet under
sex vintermånader. Skolorna äro
statsunderstödda och stipendier till
eleverna utdelas. Skolornas antal
äro f. n. 58. De finnas förlagda
över hela landet. Även städerna
Sigtuna och Stockholm (Birkagår
den) ha sina folkhögskolor. Av vå
ra folkrörelser ha förutom arbetar
rörelsens Brunnsvik nykterhetsrö
relsen en skola vid! Vendelsberg,
frikyrkorörelsen en vid Sjövik,
statskyrkan en vid Sigtuna o. gym
nastikförbundet en vid Lillsved -
för att nu taga endast några exem
pel. Några folkhögskolor skilja sig
från de andra ifråga om ämnesva
let. Härvidlag bör Jakobsberg näm
nas. Där förekommer nämligen ett
mera ingående studium av sam
hällslära och kooperation.

Vad är nu folkhögskolans inner
sta syfte? Enkelt kan svaret givas
så: att fostra samhällsmedborgare.
Det är rätt och riktigt, att vi tän
ka på och · söka lösa frågorna om
yrkesval och yrkesundervisning.
Sådant är alldeles i sin ordning.
Men vi få inte glömma, att vi leva
i ett samhälle, där kraven på den
enskilda individen bli allt större.
Dessa krav höra till vår demokra
ti. Det beror i hög grad på folk
flertalets insikt, omdömen och kun
nighet, om demokratin skall kunna
bestå. Visst är det ett betydande
kunskapsmått, som inhämtas re
dan i folkskolan. Men detta, att
vid mogen ålder bli i tillfälle att
ytterligare förkovra och fördjupa
sina kunskaper, är något som bor
de utnyttjas i långt större ut
sträckning än vad som nu är fallet.
Visserligen stå nu många möjlig
heter till självfostran öppna. Bo
ken, studiecirkeln, föreläsningen o.
mycket annat kunde nämnas. Men
före allt detta måste dock folkhög
skolan ställas. Kunskaper, som där
inhämtas kunna vara begränsade,
men i gengäld äro de koncentrera
de till ämnen, som äro nyttiga och
fostrande för samhällsmedlemmen.
Den avkoppling från förvärvsarbe
tet, som vistelsen vid en folkhög
skola ger, är så välgörande. Samva
ron men lärare och kamrater är
också av stor betydelse. En folk
högskolekurs ger oftast impulser
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Den partiella ar
betskraften.

Användandet av mänsklig ar
betskraft är förutsättningen för
alla nyttigheters skapande och till
varatagande. Varje tillskott i ar
betskraft borde därför även göra
mängden tillvaratagna nyttigheter
större och det allmänna hushållet
rikare, d. v. s. möjliggöra en dju
pare allmän behovstillfredsställel
se. Då nu densamma uppenbarli
gen ej är mättad, torde det vara
skäl att på ett fullkomligare och
mer ändamålsenligt sätt söka ut
nyttja den produktionsfaktor, som
arbetskraften utgör. Det gäller då
att om möjligt bereda a 11 a män
niskor tillfälle att deltaga i pro
duktionen och detta i mån av vars
och ens förmåga. Härvid får man
ej glömma att även ge den s. k.
partiella eller till synes mindre
värda arbetskraften möjlighet till
nyttigt arbete och därigenom bi
draga till en rikare folkförsörjning.
Den fullgoda arbetskraften och den
partiella arbetskraften utgöra två
skilda delar av samma produk
tionsfaktor, vilka delar tyvärr kun
na få en felaktig inställning i för
hållande till varandra. Utbytet blir
lidande härpå. En sann hushåll
ning fordrar nämligen en riktig
samverkan mellan alla olika pro
duktionsfaktorer.

Världskriget och ännu mer fre
den komma att göra den partiella
arbetskraftens problem skräm
mande aktuellt, för vilket vi var
ken i det internationella samarbe
tet eller för egen del få stå främ
mande. Den s. k. icke fullgoda ar
betskraftens grupp av människor
kommer att ökas kraftigt till an
talet och dess chanser till inplace
ring i produktionsapparaten att
minskas.

för hela livet. Det står utom allt
tvivel, att den är av värde för sam
hällslivet.

Georg Lundrgen.

När det gäller att samordna oli
ka slag av mänsklig arbetskraft,
måste hänsyn tagas till sociala för
hållanden, existensmöjligheter o. d.
Men man får ej heller glömma, att
nationalekonomiska principer mås
te ligga till grund för allt dylikt
arbete. Även det sociala välfärds
arbetet måste betraktas som ett
led i produktionen och inriktas på
en högre individuell utveckling och
på ett tillvaratagande av ytterli
gare arbetskraft för ett gemen
samt produktivt arbete.

Som icke fullgod arbetskraft
kan man i allmänhet räkna dels
sådana människor, som antingen
sakna kraft att arbeta, t. ex. barn,
åldringar och kroniskt sjuka eller
sådana som sakna vilja att arbe
ta, t. ex. abnorma och kriminella.
En annan ~rupp utgöra de; 'som ha
både kraft och vilja att arbeta,
men som fysiskt ej i alla avseen
den kunna jämföras med den full
goda arbetskraften. Hit hänföras
invalida, vanföra, döva och blinda.
Den första gruppen skulle därför
kunna betecknas som mindervär
dig arbetskraft, vars inpassande i
produktionen torde vara omöjlig.
Den andra gruppen däremot kan
visserligen ej representera fullgod
arbetskraft för alla slags syssel
sättningar. Den kan dock under
gynnsamma förhållanden utföra
ett lika gott arbete som den mest
fullgoda arbetskraft inom vissa ar
betsfält.
I samhället av i dag sättes grän

sen för vad som menas med full
god arbetskraft mycket högt. Ge
nom specialiserad yrkesutbildning
och rationalisering av arbetet, ge
nom konditionens höjande hos den
enskilde till följd av systematisk
läkarvård och ordnad vila, har ar
betseffektiviteten oavbrutet höjts.
Ackordsprincipens allmänna till
lämpning för utmätande av ersätt
ning för utfört arbete har undan
för undan höjt värdet på yrkes
skickligheten och konditionen. Om
vänt blir det allt svårare för de
mindre skickliga eller i fysiskt
hänseende vanlottade att få vara
med och dela förefintliga arbets
tillfällen. Arbetets art har givetvis
i många fall medfört, att den icke
fullgoda arbetskraften måst ute
slutas. I många fall ha även under
ordnade skäl - kanske rent este
tiska och ovidkommande - varit
avgörande. Det måste väl ändå va
ra ett ekonomiskt slöseri, att fullt
arbetsföra personer utföra arbe-

ten, som mycket väl kunna utföras
av invalider eller andra, som nu av
brist på arbetsmöjligheter få anli
ta olika slags understöd. Det är
självklart, att denna arbetskraft
kunde tillvaratagas, om den bleve
rätt placerad.

Det har föreslagits att underlät
ta den partiella arbetskraftens an

. ställande genom att ge den lägre
avlöning. Den skulle sålunda fritt
få tävla men den fullgoda arbets
kraften, varvid den förra för att
göra sig gällande skulle erhålla en
lägre ersättning för sina prestatio
ner. Detta skulle emellertid inne
bära, att man lämnade dessa mind
re lyckligt lottade vind för våg.
I händelse av arbetslöshet inom ett
visst fack måste man ju räkna
med, att den fullt arbetsföra ar
betskraften har stora möjligheter
att söka sin utkomst inom andra
områden. Detta har däremot icke
den partiella arbetskraften samma
möjlighet till dels på grund av
bristande faktisk rörlighet, dels på
grund av den ensidiga yrkesutbild
ning och sysselsättning, som den
ofta blir hänvisad till. ·

Man har vidare föreslagit att
höja berörda arbetskrafts inkom
ster genom olika slag av under
stöd. Sådana åtgärder torde f. ö.
vara rätt vanliga. Det kan icke an
ses annat än rätt och billigt, att
denna arbetskraft får ett stöd från
det allmänna. Från ekonomisk syn
punkt är ett sådant förfarande för
delaktigt. I annat fall skulle många
tvingas över till socialvården helt
och hållet. Detta innebär likväl ej
den bästa lösningen av dessa pro
blem, ty dessa understöd öka den
verkliga produktionskostnaden.
Prisbildningshushållningen ersät
tes härvid av skattehushållning.

Det kan i detta sammanhang
nämnas, att den allmänna missupp
fattningen rörande den partiella
arbetskraftens användbarhet som
yrkesutövare, föranlett myndighe
terna att ge särskild upplysning i
ämnet. I samband härmed har man
också på sina håll uppmanat direk
tioner och styrelser att för vissa
yrken ge företräde åt partiell ar
betskraft. En annan strävan går ut
på att totalt reservera vissa yrken
för någon grupp inom den partiella
arbetskraften. Denna åtgärd ute
sluter dock fri konkurrens och in
nebär, att invaliditeten blir huvud
sak i stället för arbetsprestationen.
Yrkesrådgivning och bättre yr

kesutbildning äro de medel, som i
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Folkhögskolestipendier.
I ett brev av den 4 juli 1944 till

Sveriges folkhögskolor meddelas,
att K. F. beslutat att fr. o. m. i år
anslå 5,000 kr. att utdelas som sti
pendier bland konsumentkoopera
tivt anställd personal, vilken ön
skar genomgå en vinterkurs vid
någon av landets statsunderstödda
folkhögskolor. Beloppet fördelas på
stipendier om 150 kr., vilka snarast
möjligt skola sökas under adress:
Folkhögskolestipendierna, Koope
rativa Förbundet, Stockholm 15.
Den sökande skail uppgiva namn,

ålder, genomgångna kurser och
skolor, ekonomiska förhållanden,
erhållna eller andra .sökta folkhög
skolestipendier samt eljest vad den
sökande önskar åberopa som stöd
för sin ansökan. Från det koopera
tiva företag, i vilket den sökande
är anställd, bör en rekommenda
tion bifogas. I ansökan bör ock
uppgivas, vilken folkhögskola den
sökande önskat besöka. Beviljat
stipendium utbetalas genom ifrå
gavarande skolas rektor, då vinter
kursen påbörjats och meddelande
härom avsänts till K. F. Vid den
skola, där det är möjligt, bör sti
pendiat skriva en uppsats eller
hålla ett föredrag över ett ämne,
som berör kooperationen. Ett
exemplar av detta skall i så fall
insändas till Sekretariatet, Koope
rativa Förbundet, Stockholm 15.

I anledning av detta meddelan-
.de från K. F. har red. vänt sig till
en av de anställda arbetarna vid
fabriken, vilken själv en gång be
vlstat en vinterkurs vid en av vå
ra folkhögskolor och frågat ho
nom vilket intryck han har från
kursen. Han har därvid framhållit,
att minnet av denna vinterkurs vid
folkhögskolan under hela hans liv
kommer att stå som ett av de vack
raste och roligaste han har. . Det
torde stå klart för var och en, att
en samvaro på 6 mån. med sund
och nykter, tänkande och levnads
glad svensk ungdom och därtill
studier i allmänbildande och prak
tiska r ämnen förmå :att lägga en
god grund för den dagliga gärning
en i hemorten och att giva kunska
per, som kan komma hemförsam
lingen och kanske hela landet till
godo. För föreningslivet är en så
dan Ivistelse även av stor betydelse .
Vår sagesman vill därför till all
gustavsbergsungdom rikta en all- .
varlig maning att inte försumma
tillfället att söka stipendier och
genomgå en sådan kurs.
Vill Du ha närmare upplysningar

om olika folkhögskolor, så kan Du
vända dig till pastor J. Movinger
eller till personalkonsulenten G.
Dahlberg.

första hand böra anlitas för inpla
cering av den partiella arbetskraf
ten. Såväl inom industrin som

· hantverket finnas säkerligen en
mängd arbetsuppgifter, där den
skulle kunna göra fullt rätt för sig.
En omfattande inventering lär
också pågå för att undersöka des
sa sysselsättningsmöjligheter.

Givetvis är den partiella arbets
kraften i hög grad beroende av ar
betskonjunkturerna överhuvudta
get, på stigande och fallande kon
junkturer. Dessa omständigheter
äro emellertid av dominerande be
tydelse för arbetskraftens utnytt
jande i sin helhet, varför man, då
det här gällt att dryfta möjlighe
terna under någorlunda normala
förhållanden, kan bortse från di
rekt konjunkturbetonade faktorer.

Den· partiella arbetskraftens
problem torde sålunda kunna lö
sas genom organisatoriska åtgär
der, inriktade på att ge denna ar-

betskraft full sysselsättning till or
dinarie arbetslöner på de platser,
som lämpar sig för den. I den mån
man genom olika organisationer
lyckas med denna uppgift, kom
mer en allt större del av den par
tiella arbetskraften att bli syssel
satt i den allmänna produktionen.

Den mindervärdiga arbetskraf
ten kan knappast i produktionshän
seende medverka till det allmänna
välståndets höjande. Den bör om
händertagas för sjukvård och för
sörjning. Men det är meningslöst
att kosta på yrkesutbildning av
detta klientel annat än i terapiskt
syfte. Samhällsekonomiskt är det
riktigare att ge fullödigare yrkes
utbildning åt dem, som härige
nom kunna göra rätt för sig och
bättre vård åt de svaga och de o
lyckligaste i samhället.

Gösta Dahlberg.

Gustavsberg och
försvaret.

Sedan några månader tillbaka
går en jämn ström av kronans tall
rikar och bägare genom fabriken,
starka, välgjorda artiklar av vårt
bästa material - benporslin. Sä
kert ha många som dagligen arbe
ta med dessa funderat, om fabri
ken spekulerar i fortsatt världs
krig ännu några år och nu "kör på
lager", eller vad meningen eljest
kan vara.

Red. har vidarebefordrat funde
ringarna till fabrikens försälj
ningschef, hr Rune Sundin, som
svarar:
"Nej, någonting i lager blir. det

ej av denna tillverkning. De avse
värda kvantiteter det här är fråga
om, äro endast vad som normalt
går åt under ett år inom de olika
försvarsgrenarna: armen, marinen
och flyget. Gustavsberg skall näm
ligen i år liksom förra året levere
ra försvarets hela behov av porslin.
Ur militär och kommersiell syn
punkt bör det exakta antalet tall
rikar och bägare kanske ej förrå
das. Men att det rör sig om flera
hundratusen stycken, förstå vi sä
kert alla.

Och benporslin är det till allra
största delen. Efter de noggranna
prov, som tidigare utförts vid en
del militära förband och vid Sta
tens Provningsanstalt, ha de myn
digheter, som handha inköpen,
funnit, att benporslin är starkast
och därför billigast i längden, allt
så billigast per serverad portion
räknat. Så här stora beställningar
till försvaret kunna vi därför knap
past vänta att få nästa år. De mås
te naturligtvis i fortsättningen bli
mindre, enär porslinet håller läng
re. Det är alltså väl använda skat
temedel, som gått åt till detta, och
som vi nu till viss del få igen.
För våra beredskapare och inkal

lade bör det väl ock vara en liten
sensation då de få veta, att de
snart nog alla få maten serverad
på samma sorts porslin som H. K.
H. Kronprinsen, flera landshöv
dingar, Grand Hotell, Operakälla
ren och många andra. Att Schahen
av Persien för länge sedan tröttnat
på kokkärlet och skaffat Gustavs
bergs benporslin till sin salongs
vagn, visste nog åtminstone en del
gustavsbergare förut."
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- Brandkåren.
Det har ej varit möjligt att av

tillgängliga handlingar följa vår
brandkårs öden från äldre tider.
Men minnesgoda gustavsbergare
av gammal god årgång ha haft en
del att berätta därom.

Så mycket torde dock vara klart,
att ett brandväsen, som åtminsto
ne tidvis varit efter dåtida förhål
landen välordnat, har funnits vid
företaget sedan mitten på 1800-
talet. ·

Organisationen hade då i huvud
sak formen av ett folkuppbåd me
ra markerat kanske vid veckoslut
och helger. Utrustningen bestod av
handkraftsprutor, hinkar, svabbar,
brandsegel, stegar, hakar och
yxor m. m. Under 1890-talet till
kom så ångsprutan, vilken ännu
tillhör brandkårens utrustning.
Några år senare tillkom en elek
triskt driven centrifugalpump,
monterad på en särskild flakvagn
jämte utrustning till denna spruta.
En del eldsläckningsmaterial och
utrustningspersedlar, vilka tidiga
re tillhört Stockholms brandkår,
äro i vår brandkårs ägo, dels fort
farande i bruk och dels som mu
seiföremål.

Då det tidigare ej förts anteck
ningar om timade eldsvådor eller
utförda övningar kan därför ej
några exakta data om dessa med
delas, utan endast sådant, varom
jag hört berättas. Brandkåren har
sålunda helt eller delvis deltagit
vid släckningen av följande brän
der:

Gamla mekaniska verkstaden ,
den 19 april 1886;

Ångf. Gustavsberg V: s brand i
hamnen härstädes den 18 juli 1899 ;

Kolströms Värdshus, nyårsafton
1900;
Farsta rättarbostad den 9 dec.

1901;
En statarbostad vid Lemshaga d.

6 sept. 1906, då en kvinna inne
brändes;
En trädgårdsbyggnad vid Farsta

den 10 jan. 1907 samt Gamla mek.
verkstaden den 23 sept. 1930.

Vid följande skogseldar har
brandkåren deltagit i släcknings
arbete, nämligen i trakten av Sång
en samma dag som "femman"
brann, d. v. s. 18 juli 1899, vid
Eriksberg 1912 eller 1913 samt vid
Mossen vid flera tillfällen.
Innan jag fortsätter att skildra

kårens vidare öden, vill jag böja

Brandchefen (t. h.) och vice brandchefen.

mitt huvud i vördnad och respekt
för vad gångna tiders brandmän
med sina begränsade resurser ut
rättat vid denna brandkår. Sär
skilt tänker jag på deras pliktupp
fyllelse och intresse för brandskyd
det. Mycket kanske kan skrattas
åt men mera hedras ändå!

Brandkårens nyare utvecklings
skede daterar sig från 1 nov. 1936.
Den beredskap, som vid denna tid
punkt rådde, bestod utom avdelad
vaktstyrka mest i en för skogs
brandskydd avsedd och lämpad
redskapsutrustning, placerad på
ett lastflak, som hängde i ett lyft
block i brandstationens tak. Under
detta lastflak kunde så en lastbil
backas in, då utryckning behövde

Skogsbrand vid Tollare.

ske. De sprutor, som jämte den be
skrivna utrustningen stodo till för
fogande, voro två stycken "Elle
hammerssprutor", vilka en i taget
kunde kopplas till bakhjulet på
lastbilen, om denna ställdes på tre
hjul medelst en domkraft.

Det "grova artilleriet" represen
terades av de hästanspända ång- ,
och elektriska sprutorna· med till
hörande utrustning.
Hela denna brandkårsutrustnlng ·

ansågs dock av företagsledningen
ej motsvara nutida krav på gott
brandskydd, varför omorganisation
av brandkåren skedde. Något ma
terial anskaffades med täta . mel
lanrum och särskilt under åren
1937 och 1938. Brandkåren fick
behålla sin karaktär av fabriks
brandkår. Systemet med avdelad
vaktstyrka under veckoslut och
helger bibehölls. Denna vaktstyrka
blev nu avlönad liksom befatt
ningarna brandchef och vice brand
chef. Av den äldre materialen god
togs endast ångsprutan, som reno
verades. Den försågs med bilhjul
och gjordes transportabel efter
lastbil.·

Stockholms läns brandstodsbo
lag skänkte kommunen en motor
spruta av typen API-80 om 600 mi
nutliter, till vilken företaget inköp
te slangar och armatur. överdrags
kläder, hjälmar och annan person
lig utrustning anskaffades även.
År 1937 inköptes en begagnad per
sonbil, vilken av brandkårens per
sonal på dåvarande experiment
verkstaden ombyggdes till brand
bil. Det har senare visat sig vara
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övningen erter fabriksbranden 1938.

en mycket god sådan. Sprutkapaci
teten ansågs ej tillfredsställande,
varför företaget år 1938 inköpte
en 1.500 minutliters motorspruta
av typen API-120 jämte slangar,
armatur och annan material i gan
ska stor omfattning. Ett riktigt
krafttag! Under det andra världs
kriget har kravet på effektivt
luftskydd gjort sig gällande. Kom
munen gav ett kraftigt bidrag till
brandkårens utrustning genom in
köp av en 1.500 minutliters motor
spruta av typen API-110 med till
hörande slangmaterial, armatur
och annan utrustning. Detta sked
de år 1940. Under tiden har ut
rustningen kompletterats med en
hel mängd nödvändig lättare eld
släckningsmateriel. Senast i år ha
vi skaffat en bärbar motorspruta
om 200 minutliter av typen Albin
200, en skumsläckningsutrustning
av typen Komet KS II, slangmate-

. rial och armatur.

Smedjebranden i farsta
den 29 juli 1944.

Under dessa 8 år har sålunda
brandkårens slagkraft genom alla
nyanskaffningarna vuxit enormt,
vilket den även vid flera tillfällen
visat prov på. Personalstyrkan ut
gör i dag 40 man inkl. befäl. Den
är fördelad på tre släckningsavdel
ningar och en maskinavdelning. I
år har dessutom startats en pojk
brandkår bestående av en avdel
ningschef och 10 "man". Av denna
"kår" vänta vi äldre brandmän en
hel del. Den får till sitt förfogan
de modernt material och personlig
utrustning. Den skall bliva kårens
"plantskola".

Denna period av 8-årig verksam
het kan ej avslutas utan att om
nämna några av de duster, kåren
har haft med sin motståndare våd
elden.
Släckning har ägt rum vid följ an

de antal eldsvådor och skogsbrän
der:

1938 2 eldsvådor 2 skogsbränder
1939 4 ,, 24 ,,
1940 8 ,, 8 ,,
1941 1 ,, 4 ,,
1942 3 ,, 1 ,,
1943 7 ,, 5 ,,
Den svåraste eldsvådan under

denna period inträffade i fabriken
den 14 okt. 1938. Inom fackmanna
kretsar väckte det stort uppseen
de, att vi själva vid denna brand
ville och kunde sköta släckningen
utan främmande hjälp. Brandkå
ren fick sedan uppdraget att repe
tera släckningsarbetet i form av en
övning inför ett stort antal inspek
terande fackmän.

Brandkårens beredskap och slag
kraft baseras på en fastställd öv
ningsplan omfattande minst 18 öv
ningar per år, vilket antal dock har
kunnat nedbringas, enär träningen
genom utryckningarna har kunnat
hållas god. Det är dock självklart,
att en utbildning, som kan mäta
sig med en yrkesbrandkårs, av
många skäl ej kan nås. Men med
så förstklassig teknisk utrustning,
som vi nu förfoga över, följer ett
stort ansvar både beträffande ut
bildningen och materialvården. Det
föreligger därför ett brännande
problem, som fordrar en snar lös
ning: nämligen byggandet av en
tidsenlig brandstation, där såväl
utbildning som framför allt mate
rialvård kan skötas mera rationellt
än vad nu är fallet. I detta stycke
äro vi i Gustavsberg tyvärr ännu
efter flera andra samhällen. Vida
re måste alarmeringssystemet
ordnas betryggande.

I hopp om att dessa frågor
bringas till en snar lösning vill
jag passa på att till företagets led
ning och kommunen rikta ett tack
för den offervilja till brandskyd
dets fromma, som hittills kommit
det till del.
Till slut vill jag rikta en enträ

gen maning till allmänheten: stöd
kåren i dess strävan att förhind
ra uppkomsten av eldsvådor! Visa
aktsamhet med eld! Fostra barnen
så, att även de så småningom få
respekt för vår gemensamme mot
ståndare, vådelden ! Låt ej person
lig nonchalans och förakt för gäl
lande brandskyddsbestämmelser
bli orsaken till ökad nationalförlust
och värdeförstöring genom brand !
Låt oss alltså i fortsättningen
samarbeta för ökat brandskydd!
Bliv brandskyddssinnad !

Axel E. Nilsson.
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Upplysningar ang. riks
dagsmannavalet.

Valet äger rum söndagen den 17
september 1944. Valtiderna äro
mellan kl. 9-11, kl. 13-15 och kl.
17-20. Senast kl. 20 måste allt
så alla, som önska rösta, infinna
sig i vallokalen, samma lokal som
tidigare: Kommunalhuset. Röst
rätt äger alla, som senast under fö
regående år uppnått 23 år, och som
således äro födda 1920 eller tidiga
re. Det finns ett par undantag: ang.
rösträtten. Den som står under för
myndare eller befinner sig i kon
kurs eller är helt omhändertag~n
av fattigvården har ingen rösträtt,
Har någon haft tillfällig hjälp eller
skattestreck, så betyder detta ing
enting vid detta val. · Sådana ha
rösträtt i vanlig: ordning. Där man
blev mantalsskriven i nov. eller
dec, 1943 äger man i år rösträtt.
Valförsändelser för äkta makar
finnas även för detta val och kun
na hämtas hos valnämndens ordf.,
å kommunalkontoret eller hos ar
betarkommunens valkommitte.
Dessa valförsändelser få dock icke
dateras tidigare än 18 dagar före
valet. Således är onsdagen den 30
augusti första dagen, då så får ske.
Personer, som valdagen komma

att vistas utanför sin valkrets ha
möjlighet att rösta å postanstalt.
Men man måste i så fall ha röst
längdsutdrag, som utfärdas av val
nämndens ordf. i den kommun, där
man äger rösträtt. Sådant röst
längdsutdrag kan rekvireras å
fastställd blankett. Det kan också
hämtas hos .ordf. personligen och
kan slutligen också rekvireras ge
nom vanligt brev. Vid sådan hem
ställan måste iakttagas: att den är
egenhändigt underskriven; att den
är bevittnad av minst en person;
att den innehåller fullständigt för
och tillnamn, födelseår, uppgift
om hemvist i den ort, där sökan
den är uppförd i röstlängd.
Möjlighet att rösta före valdagen

finns ock. Men den är förbehållen
ett fåtal t. ex. sjömän, som äro
mönstrade, militärer, lotspersonal
m. fl. Valupplysningar av alla slag
lämnas av valnämndens ordf., å
Arbetarkommunens valbyrå i Fack
föreningens exp., som hålles öppen
varje kväll kl. 18-20 fr. o. m.
måndagen den 11 sept. Valnämn
dens ordf. är Ewald Bodelson, Gus
tavsberg.

Gunnar Andersson.

Gustavsbergs yrkesskolor
starta i höst.

Kommunalfullmäktige i Gus
tavsberg beslöt i våras att i sam
arbete med Porslinsfabriken och
Konsum anordna lärlingskurser för
utbildning av porslinsarbetare och
porslinsmålare, kontorister och
handelsanställda samt kurser i ma
skinskrivning, stenografi, hushålls
göromål och sömnad. Organisa
tionsarbetet har nu fortskridit så
långt, att verksamheten torde kun
na börja redan i höst.
Kursen för porslinsarbetare om

fattar ämnena teknologi, yrkesräk
ning, yrkesritning och modellering,
yrkeshygie-n, affärsskrivning, bok
föring och! kalkylation, ekonomilä
r~ samt yrkes- och arbetarlagstift
ning. Under 2 år läses 6-7 tim
mar pr vecka.

I kursen för porslinsmålare stu
deras ämnena frihandsteckning
med färgl-ära, perspektivteckning,
konstindustriell fackteckning, kro
kiteckning, stillebenmålning och
modellering. För kursen beräknas
en tid av 2 år med 6 timmar pr
vecka.

· För handels- och kontorsanställ
da ges tillfälle att fördjupa sina
studier i svenska och affärskorres
pondens, handelsräkning, praktisk
detalj handelslära, handelsteknik,
maskinskrivning, bokföring och
kontorsarbete samt stenografi. Ti-

- den är även här beräknad till 2 år
med 6-7 veckotimmar.
Den kvinnliga ungdomen får f. ö.

ena året lära sig sköta hem och
hushåll och andra året fördjupa sig
i klädgarderobens mysterier.

Undervisningen i samtliga lär
lingskurser är avgiftsfri.

V. G.

Krånglar radion?
vänd Er då först
som sist till oss,
så får Ni en i allo
sakkunnig under
sökning. Ring så
hämta vi vid buss
hållplatsen.

Firma R A D I O - B I S T H E R
Bondegatan 68

Tel. 42 53 00. Giro 159654.

· q.RITT 0/-oRUM
Fram för samverkan?

Vi sutto en krets av folk från: olika för
eningar en kväll på Värdshuset för att
dryfta en gemensam angelägenhet. Under
diskussionen gjorde sig behovet av ett in
timare samarbete mellan de olika för
eningarna i Gustavsberg påmint. Vi kunde
konstatera, hur ofta det händer, att olika
arrangemang stöta ihop, hur traditionella
högtider firas på skilda håll, hur litet kon
takt som finns t. ex. mellan religiösa och
profana sammanslutningar och hur många
uppgifter som bäst skulle nå sin lösning
genom ett samarbete.

Snart står en, ny verksamhetssäsong för
dörren. Är det då inte på tiden, att tan
ken på samverkan tas upp för en allvar
lig överläggning? Här behövs skapas kon
takt och förståelse föreningarna emellan.
Programmet för olika studiegrupper skul
le med bättre utbyte och mindre kostna
der kunna formas gemensamt. Samverkan
de aktioner borde göras i de stora ge
mensamma uppgifterna.
En sådan angelägenhet som t. ex. en

samlingslokal för Gustavsberg kräver en
absolut samverkan för att bli verklighet.
Själva författningen om statsbidrag byg
ger också på samarbete, ty som villkor
för lån uppställes, att lokalerna opartiskt
skola hållas tillgängliga för ortens för
eningsliv. Även friluftsgården Aspvik,
som företaget ställer till organisationernas
förfogande, kräver intresse och åtagande
av arbetsuppgifter, som måste göras kol
lektivt. Och idrottsplatsfrågan är inte ba.:.
ra en angelägenhet för idrottsfören_ingen !
Ungdomsvården, fritidsverksamheten, nö
jeslivet, sparpropagandan - se där några
andra angelägenheter, som böra ge an
ledning till samarbete. •

Kanske en s a m a r b e tsk o m m i t
t e vore lösningen. Dess uppgift skulle
vara att utgöra ett samlande organ för
samhällets ideella organisatoner, att orga
nisera större gemensamma uppgifter, att
medverka till ökat intresse för sociala och

FRISERSALONGEN
·GUSTAVSBERG

GRINDSTUGATAN 5
(invid kyrkan)

Nya, moderna lokaler.

Särskild Herr- och Damavdelning.
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INFOR HOSTENS RIKSDAGSMANNAVAL.
Om vårt land fortfarande får va

ra utanför den stora kraftmät
ningen och inga allvarliga konflik
ter inträffa, går vårt folk den 17
september till val av ledamöter till
riksdagens andra kammare. Det är
det andra riksdagsmannavalet se
dan världskrigets utbrott. Ingen
kunde tro, när kriget började med
tyskarnas intåg i Polen den 1 sept.
1939, att detta krig skulle pågå
längre än förra världskriget. Den
s. k. krigslyckan har svängt åtskil
ligt under årens lopp. För vårt
lands vidkommande är det när
mast ett under, att vi sluppit un
dan. Ha vi månne gjort klart för
oss, vilken lycka och välsignelse
detta varit för vårt land och folk.
De flesta andra folk ha förlorat
allt, som de hållit kärt och högt.
Men vi leva kanske fortfarande
som om ingenting hänt.
När kriget var en verklighet och

världen visat sig vara mindre god
än vi trodde, gällde det för vårt
lands politiska ledning att ställa
dagspolitiska tvistefrågor åt sidan.
De stora och för hela nationen livs
viktiga frågorna trädde i förgrun
den. En samlingsregering bildades,
där alla de stora partierna äro re
presenterade. Ledstjärnan för vårt
lands politik har under kriget va
rit: bevarandet av vår neutralitet,
vår frihet och vårt oberoende samt
att trygga vår livsmedelsförsörj-

ning. Den sistnämnda frågan blev
brännande, då vi blevo fullkomligt
avstängda åt väster, och då .våra
skördar åren 1940 och 1941 blevo
så dåliga, att man kan nästan tala
om missväxt. Den s. k. lejdbåtstra
fiken, som senare tillkom, har varit
ett gott tillskott i vår försörjning.
Vi måste säga, att regeringen på
ett utomordentligt sätt klarat des
sa huvuduppgifter: att bevara fre
den och trygga folkförsörjningen.

Kriget måste, mänskligt att dö
ma, snart vara slut. Men där
för f~: vi inte gå och! tro, att allt
ordnar sig för framtiden. Vi måste
arbeta aktivt på, att det efter kri
get uppstår en ny och bättre värld.
Vi skola bygga för freden och
framtiden. Våra problem bliva inte
mindre, när kriget slutar utan kan
ske tvärtom större. I det interna
tionella hjälparbetet få vi inte sak
nas. Redan under kriget ha vi
gjort stora insatser genom Röda
korset för att hjälpa Greklands ar
ma och sargade folk. Detta arbete
måste efter kriget bliva ännu stör
re.

Vi måste skaffa livsmedel och lä
kemedel i kampen mot svält och
sjukdomar. Redan nu ha vi många
flyktingar i landet. Det ser ut, som
om dessas antal skulle ökas. Vilka
intryck ska dessa få av oss sven
skar, när de återvända till sina

hemland? Det beror på var och en
av oss.
För vårt eget land finns det ock

så efterkrigsproblem, som måste
lösas. Många oförutsedda problem
kunna också dyka opp. Vi få inte
stå oförberedda. Arbetsuppgifter
komma säkerligen inte att saknas.
Staten har också vidtagit en hel
del förberedande åtgärder 'för att
möta en kommande kris.

De olika partierna presentera si
na program. Arbetarrörelsen har
sammanfattat sitt efterkrigspro
gram i 27 punkter, där "full sys
selsättning", står som första punkt.
Den politiska ledningen efter kri
get måste säkert ta stortag. Bo
stadsbyggandet måste fortsätta
och intensifieras. Socialvården
måste byggas ut och undervis
ningsväsendet påbyggas. Vår be
folkningsutveckling medför, att be
folkningsmaterialet måste tas om
hand på ett annat sätt än tidigare.
I ett demokratiskt styrt land, i

ett rättsamhälle, måste stora krav
ställas på den. enskilde individen.
Det måste finnas kunniga män och
kvinnor i ledningen. Lika viktigt
är det ock, att alla medborgare ha
klart för . sig, vad tiden kräver.
Ingen medborgare, som äger
rösträtt, får saknas vid valurnor
na den 17 september. Det är vår
rätt och plikt att rösta!

Gunnar Andersson.

ekonomiska frågor, studier, friluftsliv,
idrott och ett sunt nöjesliv. Kommitten
kunde sammansättas av förslagsvis 2 re
presentanter från varje ansluten förening.

Ordet är fritt! Kom med synpunkter och
bidrag till en lösning!

0 ö s t a D a h I b e r g.

Karl XII: s ek?

I förra numret av Gustavsbergaren ut
talar krönikören sin häpnad och förvå
ning över, att en gammal gustavsbergare
ej hört talas om Karl XII: s ek. Jag
är själv en gammal gustavsbergare och
har ändock aldrig förut hört, att den sto
ra eken vid Rutens lada kallas Karl
XII: s ek. Det skulle vara intressant att få
veta hur, när och varför den benämning
en har uppkommit. Jag tror, att nämnda
ek är den största, vi har på: våra ägor.

Den mäter nämligen över 6 meter i om
krets. Bredvid sig har den en på 4½ m.
Vid f. d. Nyvikskvarn och vid' Tjustvik har
vi även ett par stora ekar på vardera över
5 m. i omkrets. Men nu undrar jag, hur
många har sett "trolltallen", tallen på två
ben på vägen upp till skjutbanan? Hur
många gamla eller unga gustavsbergare
har skådat· jättegrytorna vid ösby torp?
Efter en dispyt för många år sedan om de
ras storlek länsade några pojkar dem och
mätte dem: 2 m. djupa och med 1 m.
diameter.
Till sådana sevärdheter borde faktiskt

anordnas gemensamma utflykter. Vem tar
initiativet? När kan vi starta?

0. S ä f s t r ö m.
Krönikören, som icke är "gammal gus

tavsbergare", kan tyvärr icke lämna be
stämda uppgifter rörande sägnen om Karl
XII: s ek. För 6--:---7 år sedan lämnad:es i

ett visst sammanhang besked om, att i
närheten av den gamla eken vid' Rutens
lada skulle Karl XII ha skjutit sin första
björn. Vem sagesmannen var, har kröni
kören tyvärr glömt. Låt oss med läsekret
sens hjälp utreda spörsmålet.

Tack.
Till lärare och per~onal vid skolans

sommarkoloni vill vi framföra ett varmt
och innerligt tack för all deras möda med
och omsorg för våra barn, som i år varit
vid kolonin. Vi föräldrar vet och förstår,
att det är både arbetsamt och ansvars
fullt att ta hand om så många barn och
detta i all synnerhet, om det såsom i år
inträffar långvariga sjukdomsfall. Tack för
att Ni icke tröttnar. Dessutom tackar vi
alla som ekonomiskt understöder arbetet
och därmed möjliggör det.
Tacksamma föräldrar.
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På
Tisdagen den 13 juni samlades

vi, tillsammans 13 st., vid skolvä
gen i Gustavsberg. Vi startade vår
skolresa till Östergötland klockan
sex på morgonen med herr Lind
holm i spetsen och fru Lindholm
sist i vårt tåg. Det var skönt med
en cykeltur tidigt på morgonen.
Ingen fick punktering på vägen till
Stockholm. Dagarna före hade det
regnat, men nu var det strålande
sol och det var ju tur. Vi var i
Stockholm strax efter sju. Kloc
kan halv nio gick tåget från Cen
tralen.

Tågresan blev litet tröttsam i
längden, ty vi var inte framme i
Linköping förrän kl. 13,13. Där
lämnade vi våra väskor och cyklar
på stationen och gick för att bese
staden. Vi gick först till domkyr
kan, som är mycket stilig. I staden
lade vi bl. a. märke till att det
växte mycket penseer.

Senare på eftermiddagen fort
satte vi på cykel till vandrarhem
met i Lj ungsbro, som ligger vid
Motala ström. Då cyklade vi förbi
Vreta kloster. Alldeles bredvid
vandrarhemmet ligger Cloetta
chokladfabrik. Vandrarhemmet
äges av Svenska Turistföreningen.
På kvällen cyklade vi utmed Gö

ta kanal, från Ljungsbro till sjön
Roxen. Det var mycket vackert.
Det var bara synd att det inte kom
någon båt i kanalen. Innan vi åkte
tillbaka, tittade vi på Vreta klos-

"Trolltallen"

ter. När vi hade kommit "hem",
var det skönt att få lägga sig. Vi
somnade nästan med detsamma.

Nästa morgon skulle vi gå och
titta i chokladfabriken. Det var
mycket intressant att se hur ka
kaobönorna så småningom för
vandlades till härliga chokladka
kor. Innan vi gick därifrån, fick vi
var sin chokladbit.

Den dagen skulle vi cykla till
Skänninge. Vägen gick bitvis ut
med Göta kanal. Vi gjorde halt vid
ett glasbruk. Där tillverkades glas
flaskor. Snart kom vi fram till Bo
ren sberg som ligger vid Boren. De,
som ville, fick bada i Boren. I Bo
rensberg åt vi på en mjölkbar, in
nan vi fortsatte.

Det är stor skillnad på Uppland
och Östergötland. I Östergötland är
det mera sparsamt med skog. Det
är i stället stora åkrar och slätter.
Vi hade motvind, när vi cyklade,
och det blåste rysligt ibland, ty det
fanns just ingen skog, som tog
emot blåsten. Alla nötkreatur är
där av den svart- och vitbrokiga
låglandsrasen.

Så småningom var vi framme i
Skänninge. Kommunala mellansko
lan tjänstgjorde som vandrarhem.
På kvällen fick vi gå och bese sta
den på egen hand. Vi köpte också
några minnen därifrån.

Den kvällen var det svårare att
somna. Madrasserna var stoppade
med halm, så de var alldeles runda.
Vi kunde i alla fall hålla oss kvar
på dem. Vi skrattade och bråkade
länge innan vi kunde somna, åt
minstone gjorde flickorna det,

Tredje dagen ställdes färden till
vandrarhemmet Stockelycke vid
Omberg. På vägen dit passerade vi
Vadstena. Där gick vi och tittade
på Vadstena slott och kloster. Just
när vi skulle åka därifrån började
det regna, men det gick snart över.
Men när vi kom i närheten av
vandrarhemmet, började det regna
ordentligt. Ett par åskknallar hör
des också. När vi hade tre kilome
ter kvar, var det bara uppförbac
kar, så vi var tvungna att gå. Sista
biten sluttade i alla fall nedför, och
det var tur, för vi var förfärligt
trötta. Vägen blev så våt och lerig
av regnet, och det gick så tungt.
När vi kom fram, var vi alldeles
genomvåta.

På kvällen blev det vackert vä
der, och vi skulle gå upp på Om
berg. Först var det ingen som ville
det, ty våra kläder och skor var
våta. Men till slut gick vi. När vi
var uppe på Omberg, var det ing
en, som ångrade, att vi hade gått
upp dit. Man såg Vättern och sto
ra slätter framför sig. Fyra land
skap kunde man se, nämligen Ös
tergötland, Småland, Västergöt
land och Närke. Vi såg också den
fågelrika sjön Tåkern.

Den fjärde och sista dagen var
inne. Vi skulle åka hem med tåget
från Mjölby. Vädret var fint i dag
igen. Först åkte vi och tittade på
Alvastra klosterruin, som ligger
nedanför Omberg. Vi fortsatte se
dan cykelfärden till Rök och titta
de på Rökstenen, den stora runste
nen. Till Mjölby gick det fort att
åka, men vi hade ju också medvind
och fin väg.
I Mjölby lämnade vi in vårt ba

gage på stationen och gick sedan
för att äta på en mjölkbar. Sedan
gick vi omkring och tittade på sta
den. Vi var också inne i kyrkan.
Den såg ut att vara ganska ny och
var mycket vacker.
På tåget hem till Stockholm var

det mycket folk, men resan gick
ganska fort. Vi kom till Stockholm
vid åttatiden på kvällen.
När vi hade löst ut vårt bagage

och våra cyklar, anträdde vi fär
den hem. Det gick lätt att cykla,
och vi var glada och nöjda med vår
resa. Så trötta var vi inte heller.
På de fyra dagarna hade vi cyklat
över tjugo mil. Det var i alla fall
skönt att vara hemma igen.

Marianne östlund.

Har radion tystnat?
Vänd Eder till mig.

Alla märken.
Byte - avbetalning.

AU G. E RIK S SON.
Gustavsberg.

Mariagatan 4. Tel. 197.
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GÄRNING.
KOMMUNENS SOCIALVARDSMAN HAR ORDET.

När jag kom hem från ett sam
manträde häromkvällen låg en lapp
på bordet. Där stod det: Du skall
ringa pastor Movinger före kl. halv
tolv. Jag ringer upp! Vad gäller
saken? - Vi måste ha ett bidrag
till vår serie om "den dagliga gär
ningen" i Gustavsbergaren. Vi har
inte fått något bidrag härom för
augustinumret, och "serien" fårin
te brytas. "Den dagliga gärning
en" skall vara med i varje nummer
av vår tidning. - Jag kan inte.
Jag har inte tid. -. Äsch prata,
sätt igång bara, här vilar 'inga led
samheter! - Så var det bara att
börja. Låt mig ge några axplock.

Sedan omkring tio år tillbaka
har jag helt arbetat inom social
vården i Gustavsberg. Dit hör
sjukkassan, arbetsförmedlingen o.
fattigvården. Detta tar min mesta
tid och får mitt största intresse.
Men härtill kommer ock en del
kommunala uppdrag, landsting
m. m. Det rör sig följaktligen om
många skilda uppgifter men ett in
bördes sammanhang finnes alltid.
Nya lagar, kungörelser, förord
ningar och cirkulär är det ingen
brist på. Isynnerhet under dessa
krisår har sådana papper duggat
tätt. Då man någorlunda lärt sig
det ena kommer det snart en packe
nya bestämmelser. Man får ta nya
tag och inte förtröttas.

Genom uppgifternas mångfald
och nyheterna på olika områden
måste jag ha - låt oss kalla-det
- en upplysnings- eller rådgiv
ningsbyrå. Det finns. alltid saker
och ting, som man kommer för att
fråga om. Det gäller upplysningar
om sjukkassan, sjukpenning, sjuk
husvård, läkarvård. Man söker ar
bete. Det kommer en blivande mo
der, som vill ha upplysningar och
råd i väntan på den nya världs
medborgaren. Jag lämnar henne
en skrift, "Mor och barn", som ut
arbetats just för blivande mödrar.
Vad erhåller hon då för hjälp? Hon
skall vårdas å förlossningsanstalt.
Kostnaden där är numera 1 kr. pr
dag och person. Tillhör hon sjuk
kassan får hon s. k. moderskaps
hjälp med 125 kr. Är hon inte med
lem av kassan kan hon, om det be
skattningsbara beloppet understi-

Gunnar Andersson.

ger 2.500 kr., få s. k. moderskaps
penning med 75 kr. Även detta
skall sökas genom de erk. sjukkas
sorna. Är hon mindre bemedlad,
kan hon också få mödrahjälp upp
till högst 300 kr., vilket i så fall
sökes hos barnavårdsnämnden.
Tänk om vårt förlossningshem
snart vore färdigt! Enligt lands
tingets beslut år 1943 skall ett dyl.
hem förläggas i Gustavsberg. Rit
ningar finnas. Vi och givetvis först
och främst våra kvinnor vänta och
hoppas, att hemmet stode färdigt.
Så komma vi· till en annan fråga.
Det gäller sjukkassa. Hit hör en
mångfald av detaljer, som vi inte
kunna redogöra för här. Det måste
ju bli ett slut på denna uppsats
också. Jag vill dock ge ett råd:
Tillhör Du inte sjukkassan, så sök
snarast inträde! En nyhet har just
i dagarna tillkommit. Inträdesål
dern har höjts från tidigare 40 till
50 år. Jag har under åren fått se
så många olägenheter av, att folk
inte tillhör sjukkassan. Därom kan
mycket berättas. Jag skall dock in
te klaga på gustavsbergarna. Ty
ifråga om anslutning till sjukkas
serörelsen äro vi bland de bästa i
hela landet. En sak till; när Du
blir sjuk, anmäl detta omedelbart
till sjukkassan. När Du blir frisk,
anmäl också detta omedelbart. Sen'
ska Du komma ihåg att betala av-

gifterna i tid. Det gör även de fles
ta här.

Det kommer någon och söker ar
bete. Han eller hon har tidigare
gjort det eller det. - Har Ni nå
got betyg? - Nej, tyvärr! Jag
har tappat det eller jag tog inte ut
något. - Under nuvarande förhål
landen, då det finnes gott om ar
hete betyder det ej så mycket. Men
det kommer andra tider också.
Man skall ha betyg som legitima
tion. Söker man plats, så lämnar
man betygsavskrifter. Under sena
re år har mycket gjorts för att un
derlätta arbetsförmedlingen. Den
har utbyggts och påbyggts. Yrkes
vägledning och yrkesrådgivning
håller nu på att organiseras och
genomföras. Kanske gäller att an
skaffa verktyg till ovana skogsar
hetare. En annan vill ha reda på
möjlighet till utbildningsbidrag,
familjebidrag, resebidrag m. m.

Det kommer också många, som
av en eller annan orsak råkat i
trångmål och nu lever i svåra eko
nomiska förhållanden, är sjuk, har
tråkiga förhållanden i hemmet, i
arbetet eller på annat sätt. Allt
Llir inte statistiskt beräknat och
protokollfört. Det gäller männi
skor, som behöva hjälp, ofta eko
nomiskt men också rent personligt.
Man behöver språka ut nån' gång.
Det är nog så med oss alla, att vi
behöva råd för att orka vidare. I
mitt dagliga arbete har jag under
årens lopp kommit i kontakt med
många av våra kära gustavsberga
re. Det smärtar mig, när det av
den ena eller andra anledningen fö
refinn es otrivsel och jag inte kan
fundera ut något sätt att hjälpa.
Jäktet och slitet tar på nerverna.
Men vi måste hjälpas åt! Det är
uppenbart, att 'det alltid finns irri
tationsmoment. Men motgångarna
äro ju till för att övervinnas. Un
der min dagliga gärning får jag
klart för mig, att vi ha mycket att
uträtta, att vi ha många stora frå
gor, som pocka på sin lösning.
Ungdomen måste tas om hand och
fä ledning. Vi skola hjälpa hem
men i dess fostringsarbete av bar
nen i lekskolor och daghem. I sko
lan skall man lära för livet, sa över
lärare Gezelius. Vi instämma med
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Vigda:
den 23 juni byggnadsarb. Carl

Gustav Bertil Carlsson, Bygge
bo, Ingarö, och hemmadottern
Birgitta Nilsson, Tallåsen 8,

den 23 juni snickaren Karl .Einar
Sjögren, Kullen 5, och porsl.-arb.
Alma Elvira Margareta Gustavs
son, Skogsbo,

den 2 juli porsl.-form. Lennart
Gunnar Viberg, Tallåsen 4 och
hembitr. Mimmi Martina Gran
qvist, Tallåsen 4,

den 7 juli posttj.-man Karl Börje
Görling, S: t Eriksterass 72 C,
Stockholm, och vävlärarinn. Bri
ta Maria Margareta Karlsson,
Mörtnäs,

den 29 juli radiotelegrafisten Hel
ge Emanuel öberg, Sandhamns
gat. 1, Stockholm, och telefonis
ten Alice Maria Viola Oscarsson,
Sandhamnsg. 1, Stockholm.

Födda:
den 20 juni Bo Torsten, s. t. glas
mäst. Torsten Alvar Svensson,
Villagat. 6, o. h. h. Mary Linnea,
f. Olsson,

den 24 juni Lena Maria, d. t. tids
studietag. Nils Tage Konstantin
Scholtze, Tvärvägen 7, o. h. h.
Inez Maria Linnea, f. Björk,

den 1 juli Britta Anette Irene, d. t.
lagerarb. Valfrid Sven Martin
Holmgren, Dalvägen 8, o. h. h.
Brita Teresia, f. Jansson,

den 3 juli Gösta Tommy, s. t. porsl.
arb. Gösta Henrik Pettersson,
Mörtnäs, o. h. h. Maj-Britt Eli
sabet, f. Eriksson,

den 11 juli Eva Margareta, d. t.
chauffören Karl Gösta ·Olsson,
Kullen 2, o. h. h. Maj-Lfa Marga
reta, f. Eriksson,

den 17 juli Ann-Catrine, d. t. bu
tiksförest. Bengt Göte Anders
son, Värmdögat. 7, o. h. h. Rut
Märta Lilian, f. Pettersson,

den 30 juli Kjell Axel, s. t. posttj .
man Karl Axel Johansson, Nor
ra Lagnö, o. h. h. Ingrid Anna
Lisa, f. Larsson,

den 7 aug. Lars Roland Sixten, s. t.
porsl.-arb. Sixten Emanuel Jans
son, Mariagat. 3, o. h. h. Elsa
Linnea, f. Johansson.

Döda:
den 7 juni fröken Tyra Amalia

Rydman, f. 1 maj 1880 (64 år),
å förs. skrivna,

den 21 juni änkefru Anna Katarina
Jansson, f. Pettersson, f. 6 febr.
1860 (84 år), Ålderdomshemmet,

den 7 juli åkaren August Teodor
Hedlund, f. 16 sept. 1868 (76
år), Mörtnäs,

den 10 juli skomakarmäst. Anders
Henrik Andersson, f. 24 sept.
1856 (88 år), ösby.

Som en tiggare stod jag vid him
melens port

med en ränsel så skrymmande stor.
Där var gärningar goda jag trott

mig· ha gjort;
där var allt vad i människan bor.

honom. I höst skall yrkesskolan
starta. Denna verksamhet måste
byggas ut. Fritidsverksamheten
måste ordnas. Vi vänta, att idrotts
platskommitten skall lösa sina pro
blem. Våra åldringars pensioner
äro otillräckliga. Men under nästa
år förväntas en ny lag eller lagtill
lägg på detta område. Ålderdoms
hemmet måste utvidgas. Trivsel o.
trygghet vilja vi ha. Jag har i mitt
arbete varit med om många tunga
och prövande stunder. Men många
gånger lyses också vardagen opp

· av humorns gåva. Vi spotta i hän
derna och ta nya tag.
Jag slutar här för att inte bliva

alltför långrandig. I mitt samtal
om den dagliga gärningen skymtas
kanske också ett program.

Då man sysslar med socialt arbe
te, får man aldrig slå sig till ro
utan hoppas och söka nya gångba
ra vägar. Man måste dock alltid ha
följ ande som arbetsprogram: ge
mensamt arbete till allas gemen
samma bästa.

Genom porten de saligas sällhet
jag såg,

men jag kunde ej komma ditin,
ty min skrymmande ränsel i vägen

mig låg;
himlens härlighet var inte min.

Jag av .levnadens goda mig samlat
ett fång,

och min själ sökte fäste däri.
Men den himmelska porten var lik

väl så trång,
att jag måste där utanför bli.

Jag försökte att lossa från godset
mitt tag

och att lämna vad här var mig kärt
och att kuva mitt onda och själ-

viska jag, .
som av glimrande bländverk sig

närt.

Överlämna
förtroendefullt
all omsorg vid
dödsfallet till

BAHDJELS
18lEGRA.WN[NG§18YEÅ

Odengatan 84 Stockholm
Ring vårt ombud:
fru LISA JOHANSSON

Tel. Gustavsberg 174
eller direkt 30 s4 42 30 93 93

Som en tiggare stod jag av bör
dorna böjd,

då en Annan tog bort dem, hur
stort!

Han•förlät vad jag felet och förde
till fröjd

min själ genom himmelens port.

Johan Movinger. J. A. L ö f d a 1.

Vid behov av

Blommor och Kransar
kan Ni förtroendefullt vända Er
till

Gustaf Svensson
Höjdgatan 9. Tel. 93.
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Natten har varit varm. Genom
det helöppna fönstret har det flu
git en jämn ström av mygg, vilka
ständigt stört nattsömnen. När
jag därför på söndagsmorgonen
väckes av morgonsolens varma
kittlingar, är jag knappast utsövd.
Men vad betyder det. Jag har en
hel dag att vila på. Ute vid bad
stranden skall jag konsumera sol
vitaminer i mängd och därmed
fylla bristen på nattsömn.

Upp ur sängen! Några gymnas
tiska rörelser för att mjuka upp le
derna och så på huvudet i tvättfa
tet. Efter inmundigande av kruska
frukosten gör jag mig så klar för
utfärden till badstranden. Det är
en härlig cykeltur på söndagsför
middagen. Skogen doftar sommar,
doftar barr och kåda. Det är en
doft, som lugnar och stärker. Jag
känner en inre lyftning av den doft
och det lugn, som man endast kan
finna i en skogsbacke en varm som
mardag. Skogens alla olika ljud
smälter samman till ett. Det är
som om hela naturen vore en väl
samspeld orkester, vilken spelade
en symfoni som hyllning åt de
makter, som utgör grunden för allt
storslaget i naturen. Småfåglarnas
kvitter bildar de fina, de höga to
nerna, kråkors kraxande och andra
fåglars mera djupa toner ger bas
ackorden. Som ett extra inslag, en
nyansering kommer så vindens
stilla sus i trädkronorna. Alla ljud
blir till ett naturens eget musik
stycke, ett musikstycke, som ingen
kompositör ännu lyckats fånga och
göra efter.
En ekorre springer snabbt över

vägen och där vid vägkanten smet
en sollapande liten ödla bort till
gömslen bland ris och gräs. Det
är otroligt, vad mycket liv det
finns i skogens gömmor, bara man
ger sig tid att lugnt och stilla be
trakta det som utbreder sig för
ens ögon. Insekter som flyger, kry
per eller hoppar, fåglar som snap
par till sig en insekt här, en annan
där, hela växtligheten tycks vara
ett enda myller av liv och rörelse.
Brunmossan har packat sig som ett
stöd runt blåbärs- och lingonrisets
stam liksom ett tack för den skug
ga den där får under solstekande
dagar. Ris och mossa skänker säk
ra gömställen åt smådjuren. Sam
arbete och ömsesidig hjälp tycks

vara ett förhärskande drag hos
skogens växter och djur.
Efter en stunds betraktande och

några stilla meditationer fortsät
ter jag min färd. En stilla sval
kande vind blåser in från sjön. När
jag kommer till badstranden,
dröjer det inte många minuter,
förrän jag ligger plaskande i vatt
net. En liten simtur! Sedan upp för
att njuta den varma solstrålning
en, så att hudens vithet utbytes
mot en brunare nyans. Det är
egendomligt med mannen av den
vita rasen. Hur han än känner för
den bruna negern, så strävar han i
alla fall att få sin egen hud så
brun som möjligt. Helst så brun
som en negers.

Gökens "ko-ko, ko-ko'.' kommer
från ett träd i närheten. Långt
borta hörs ljudet av kyrkklockor
nas samlingskallande maning. Ett
litet stycke bort stojar ett par
småbarn och i vassen ljuder plas
ket av rovfiskarnas jakt efter små
fisk. Två kanoter glider tyst och
stilla över det lätt krusade vattnet
och ett par segelbåtar stävar ut i
den svaga brisen.

Värmen gör mig dåsig. Jag fak
tiskt slumrade till från den bok,
jag tagit med som förströelse. Jag
vaknar, ty vinden har tilltagit i
styrka och solen blivit skymd av
moln, När jag nu ser upp, är sce
nen helt förändrad. Vattenytans
lätta krusning har övergått i frä
sande vågor. Kanoter och segelbå
tar är försvunna. På himlen kom
mer ett par mörka molnbankar
med oroväckande hastighet allt
närmare. Plötsligt blir allt lugnt
igen. Men bara för en liten stund!
Den säreget susande vind som all
tid föregår ett oväders utbrott
hörs. Och nu - nu piskar regnet
den klipphäll, där jag nyss legat
i solgasset. Från min skyddade
plats i bergskrevan invid får jag
nu bevittna ett annat av naturens
vackra och mäktiga skådespel.

· Åskan bullrar. Blixtarna korsa var
andra i nästan alla väderstreck. En
särskilt skarp knall. En vattenpe
lare på tjugo till trettio meter i
höjd vittnar om ett blixtnedslag i
sjön. Ett åskväder är i alla fall nå
got tjusigt storslaget. Innerst inne
känner man visserligen en bävan
de ängslan, nästan fruktan, men
samtidigt får man en känsla, som
befriar och gläder, liksom när man
betraktar ett stort konstverk.

Molnen försvinner nästan lika
hastigt som de kom. Åskans buller

avtager och om en liten stund ski
ner solen åter lika klart som förut.
Jag sätter mig på cykeln och tar
vägen hemåt. Små rännilar av vat
ten slingrar sig nu som ormar ned
för backarna. Träden har fått en
djupare grönska och skogen har en
ännu renare, en ännu friskare doft
efter regnet. Även skogens olika
ljud tycks ha förändrats. Fåglar
nas kvitter har nu en mera ren och
klar klang. Man tror sig nästan
märka, att naturen nyss lade sor
din på sin stämma inför det sun
dare ovädret. Men nu spelar den ut
för fullt i en jublande fanfar.

Sommarsöndagen går så mot
sitt slut. Den gav det bästa av sig
själv, Denna erfarenhet gör, att
man hoppas att få njuta många så
dana vilodagar under sommarens
korta tid.

Bertil Petersson.

A. B. F:s BIBLIOTEK
öppnas åter måndagen den
4 sept.
Under vintern hålles biblio
teket öppet helgfria månda
gar och torsdagar kl. 18-19.
Lokal: Kommunalvägen 3.

Styre Isen.

Skaffa Er extra
förtjänst.

Plocka Nypon.

I samtliga våra butiker upp
köpa vi färska, fullt mogna
nypon, fria från blad och för
oreningar, till ett pris av 70
öre pr kg.

IK4DIM~1UIM
GUSTAVSBERG
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behöva vi litet till mans, då nu
sommaren sent omsider anlänt och
svalka är vad allt levande åtrår.
Från Ekedalsland till Farstabrohål
har menige man letat rätt på sina
gamla, halvt avglömda badplatser.
Men ti11 auktoriserade och påkos
tade Gärdsviken söka sig inte
många gustavsbergare.

Kanotsporten

är fortfarande populär, och täv
lingarna tilldra sig stort intresse, ·
men nu ryktas, att ännu en attrak
tion är att vänta i miljöbilden. En
kapproddbåt "tolva" kommer att
ställas till förfogande för korpora
tionstävlingar med det syftet na
turligtvis att få fram ett roddar
lag, som kan föra våra färger med
den äran. Ett fint uppslag, som
kan komma att visa goda verk
ningar i flera avseenden.

Framflyttandet av semestern
var knappast en fullträff men inte
heller en missräkning. Den riktiga
värmen kom strax före och strax
efter, men både sol och regn var
välkomna och omväxlande var det
åtminstone. Första veckan tycktes

de flesta gustavsbergarna föredra
att stanna hemma och vila upp sig,
men andra veckan gick i försking
ringens tecken.

1 Prisa vill jag

semestern på cykel. Att med barn
och blomma få glida fram genom
sommarlandskapets tjusande idyl
ler utan annat mål än vandrarhem
met vid dagens slut, det hör till li
vets toppunkter.

Radhusen

ha redan tagit form. Området,
med vad därtill hör, imponerar me
ra nu, då längorna stå där, än vad
planeringen gav vid handen. Lä
genheterna bli utan tvivel både ge
digna och trivsamma. Våra första
egna-lägenhetsinnehavare äro att
lyckönska.

Sommarens skollovskoloni

var otursförföljd genom ett flertal
sjukdomsfall, men tack vare per
sonalens och barnens goda humör

och föräldrarnas förtroende för an
ordningarna ha även denna som
mar ett 65-tal barn från Gustavs
berg och Ingarö fått njuta välbe
hövligt luft- och miljöombyte i
Bergslagen.

Nu vänta vi

med iver och längtan efter affären
i Höjdhagsområdet, och arbetet
med densamma lär redan vara
igångsatt. Måtte det gå fort, ty hu
vudaffären förefaller att bli mera
överansträngd för varje dag som
går. Det ryktas att man har planer
på att uppföra en ny huvudaffär,
och tanken lär finnas att
låta den gamla stå som museum.
Ryktet förefaller trovärdigt. Våra
turister finge betala en slant för
att se och beskåda hur en konsum
butik såg ut, då seklet var mycket
ungt. Det är inte rätt, att de ska
få se det gratis. Det kan räcka, att
de nu avgiftsfritt få bevittna under
vilka primitiva förhållanden kund
betjäning måste äga rum anno
1944.

Krönikören.

Karlil
PORÖS
HÖOPORÖS

HÅRD
HALVHARD

KARLHOLMS A.-B.
STOCKHOLM 15

Framkalla och kopiera

Edra semesterbilder

genom

IBIE1'l~4DS
Repr. HILDING OLSSON

Ingagat. 7, Gustavsberg
Daghemmets "muslkkär",
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Gustav Hedenvind-Eriksson

MED RJ\LLJ\RKÄRRA·
MOT DIKTEl\l
Henning Söderhjelm i G. H. T.:

»En både sympatisk och givande självbiografisk
bok. - Ea utmärkt berättare.»

Gudmar Hasselberg i D. N.:
»Åtminstone i mitt tycke gör denna bok, där
han själv träder läsaren till mötes, ett starkare
intryck än någonting han tidigare skrivit.»

Gösta Attorps i So. D.:
»En omväxlande och tilldragande bok, person
lig och av intresse både för hans egen skull och
för de miljöer, som han där har tecknat så
utrnarkt.»

Några data ur lngarö
historia.

Ur två föredrag i A. B. f. i Oustavsberg
av teol. d:r Torsten Wanngård.

Forts. från föreg. nummer.

Men vi återvända till fornläm
ningar av annan art på Ingarö.
Från 800-1000 e. Kr. härstamma
de gravfält, som vi återfinna dels
i dungen på Södersved, norr om
kyrkan, dels på vägen till Björk
viks brygga till vänster i skogen,
sedan man passerat första höjd
ryggen från allmänna landsvägen.
Det sistnämnda utmärkes av mäk
tiga gravhögar och bautastenar.
Ringa voro förvisso ej de män, som
här vila. Sannolikt hade de delta
git i handels- och härfärderna sö
derut. Genom Nestors krönika (se
H. Schtick i Svenska folkets histo
ria I, Lund 1914, sid. 200 ff .) veta
vi, att ryska riket grundlades av
män från Roslagen eller Roden och
att Ryssland fått sitt namn just av
den härskande klassen svenskar,
som benämndes r u s eller rhos.
Själva kallade de sig r o s b y g
g i a r, nu "rospiggar". Vid denna
tid voro svearna vida berömda för
sin goda flotta samt sin starka ko
nungamakt. Sveakonungen ägde
sålunda rättighet att varje år av
kräva Roden ledungsplikt, d. v. s.
utrusta män och skepp för härfärd
i österled. Roslagen sträckte sig
från Hälsingland och omfattade i
söder Östergötland (även Mäla
ren). Voro de inre "landen" be
nämnda hundaren eller häraden,
var Roden indelad i skeppslag. Så

"I denna ljuva sommartid." Midsommarfesten.
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har ju våra trakter än i dag kvar
namnet Värmdö skeppslag. På
ledungen skulle varje man medfö
ra sköld, svärd, spjut, järnhatt,
pansar och båge med tre tolfter pi
lar ( se K. G. Westmans art. Leding
i Nordisk Familjebok, 3: dj e uppl.,
sp. 910-911).
Frans de Brun har i Upplands

Fornminnesförenings tidskrift (bd
8, bil. 2) publicerat en undersök
ning om Värmdö skeppslag. Han
finner under 1500-talet här 13
namngivna "fjärdingar" : Skägga,
Norr Ljusterö, Svartsö, Södra
Ljusterö, Skärö, Rumbo, Vindö,
Siggesta, Väsby, Hemmesta, Inga,
Farsta och Orminge. För j ämfö
relses skull kan nämnas att Inga
fjärding hade 18 skattebönder
(Farsta 8 och Orminge 14). Tota
la skattebeloppet var för Inga år
1538 57 mark. Det överträffas en
dast av Hemmesta, N. Ljusterö o.
Skägga. Ingarö var alltså på den
tiden relativt välmående. Man bor
de också kunna vänta att finna
tydliga spår av gammal bondekul
tur i dessa trakter. Men vi veta, att
sådana äro få. Orsaken därtill
kommer att närmare beröras i det
följande. För att nu återgå till om
nämnda militära indelning hade fy
ra fjärdingar att tillsammans byg
ga och utrusta ett skepp med man
skap. Därav sluter nu de Brun med
rätta, att-Värmdö skeppslag ur
sprungligen bestod av 16 fjär
dingar. Inga, Farsta, Orminge och
Arxö bildade· tillsammans den· fj är
de delen av skeppslaget.

Av allt att döma voro vikinga
tågen till sin art ej endast sjörö
verier utan en emigration på grund
av överbefolkning och fattigdom,
den senare förorsakad av ett föga
utvecklat åkerbruk samt missväxt
år. Därtill kom även böndernas
böjelse, att ej uppdela släktjorden
på flera händer utan överlåta den
na åt en av sönerna. De andra
fingo ärva vapnen 'eller "havet".
Med tiden synes den våldsamt
stegrade nativitetskurvan sjunkit.
Kristendomen med sitt stränga
krav på engifte och sina milda se
der gjorde sig gällande. Slutligen
uppodlades bygden mer och mer,
ej minst beroende på landhöjning
en. Jakten och fisket kommer i
dessa trakter nu i andra hand,
även om det sistnämnda ännu ej
saknar sin betydelse.

Forts. i nästa nummer.

GUSTAVSBERGSKRONIKA.
Världsmästare Arne med pojkarna sina från Skrubba
den 24: e, en majkväll, oss visade hur man, skall lubba,
farbröder tävlade tappert och folio med ära,
träslev med band om sin hals de till lön fingo bära.

Daghemmet slutat säsongen den 31/6.
Kaffekalaset var fint och barnasången var jätte.
Arbetsproven och teckningarna voro ock många.
Beskåda den bild; av musikkår'n, som en av de små lyckats fånga!

Hur ska vi bo och hur ska vårt bohag fungera?
Därom i cirkel man börjat att här diskutera.
30 trogna ha trotsat värmen sen början av juni,
brottats med bäddsoffproblem, möblering och kuddar med dun _i.

Flygande fanor och klingande spel· gick i täten,
!femvärn och lottor., brandkår, gille, idrottsmän följde i fjäten,
till korum vid flaggdagen, 6/6, där Movinger tolkade orden
för fanan, symbolen för käraste landet på jorden.

Nionde juni vävkursen slöt med visning av vävar,
som 30 flickor fått fram med flitiga fötter och nävar.
Hemslöjden visade bilder och, prov på hantverk, som lockar
åter till vävstol'n - och halmens förädling till bockar.

Visan och psalmen den, 13: e fick så sin dyrkan,
då Gillet och pastorn höll sångstund i smyckade kyrkan.
I Fädernas kyrka Slumrande toner väcktes av rösten.
Nu vänta vi ännu en sångstund kring lovande skörden och hösten.

Lottar och skyttar ha firat sin fest med basar uti Parken.
ABIF årsmöte haft, väl plöjd är för sådden nu marken
å öppnade fält, där folk lär sig veta allt mera,
där cirklar och kurser för varje dag samlar allt flera.

Midsommarfesten räknade folk uti tusen.
En fläkt av "Kalaset" här skulle gjort glansen och susen.
Giv oss det åter, att firas i fröjd och i gamman
- den traditionen för gustavsbergarna samman.

8: e juli jubilerade facket med högtidliga stämman,
glädjen och allvaret präglade tvåhundraiemrnan,
hyllad av dikten, talet såväl som musiken,
både av mannen i ledet och dem bland publiken.

Hembygdsfest 16: e juli trotsade bad och semester,
programmet bars upp av dansande folkdansgäster.
Eriksson, Ivan, spelade låtarna väl och benådat,
Vingåkersdansen var kanske den bästa vi hittills har skådat.

Idrotten, slutligen, flitigt har idkats och övats,
fotbollslaget i kamp med Flottan har tränats och prövats.
Kanoterna svärma var kväll i sundet och viken -
idrottsplatsirågan gör mången ännu en smula besviken.

Mycket därtill vi här kanske borde förtälja,
svårt är att dikta, svårt är att vraka och välja,
pegaserr är vrång och börjar nu sparka och stimma.
Är det nå't mer som har hänt, försöken själva att .rimma l

Lekaren.
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DertU tittattp,lmwta
~,tittlibz
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 trözhetsrnomentet, 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.

BREVSKOLAN
Sänd mig kostnadsfritt studieprospekt över
det ämne jag strukit under.

.Na m n , .. : .
r
Bostad

Adress

Amnesetupper :
Svenska, Främmande språk,
Föreningslivets problem,
Samhällslära och national,
ekonomi, Aktuella sociala
spörsmål, Praktisk handels,
kunskap.Matematik.Natur
vetenskap, Tekniska kurser.

Nya kurser:
Nordiska frågor, Hemmet
och vi, Svensk socialpolitik,
Konsten i vardagslivet,
Kvinnorna och folkstyret.

Saltstänk från Farstaviken

Några data ur lngarös historia. Av
T. Wanngård .

Gustavsbergskrönika

13

14

15

Pris 30 öre. Umeå 1944 - Larsson & C:o Tryckeri
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Ett arv vi äger Hl'fån fria fränder -:
ibland ~örsmått, ty här har mången

syndat -
vi ärvde det från konungar och ständer;
med hjältesagoma det är befryndat.

Dess namn är frihet. Och det arvet räckte
såväl till kojan som till höga borgen.
Dess röst ej kvävdes av ett murat häkte;
den hördes ut på gatorna och torgen.

Med kavlens bud, på fjäll och sanka myrar,
dess väg gick fram till frihetshärars

daning.
När frihetsglöden tände bergens fyrar,
den sände varmt till folken ut sin maning,

I blod blev stundom hillebarden tvagen,
och bondehänder sig om svärden knöto.
"Gå man ur huse", var den givna lagen.
Och frihet följde på den väg de bröto.

De mäktiga väl gnatade om makten.
när bondevapen borgars bommar bräckte,
Men fr.ihet skrevs i lagens bok, och pakten
från träldom frälste frihetsfolkets släkte.

I våldets tid, när vrånga viljor följde
sin lumpna väg, oss frilhetsskölden lyste,
Om våldets vindar oss än översköljde,
vi likväl ständigt frihetstanken hyste.

På hävdens blad är bragden efterlämnad,
och ekot skalil igenom sekler tona.
Och fanans våd - ej utav stormar

rämnad-
ger ökad glans åt moder Sveas krona.

J. A. L ö f d a 1.
Det gamla vattenhjulet. Se art. å sid. 15.
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PEHS-ONI..IG
KUL TUH.

Under denna rubrik påbörjar un
dertecknad härmed en serie på 5-6
artiklar, vilka dock av brist på ut
rymme torde komma att införas
Gustavsbergaren då och då och ej i
omedelbar följd.

I.

Arvet.

Har kulturarvet något med per
sonlig kultur att göra? Är inte
detta arv snarare en tung börda
att släpa på eller för en och annan
en besvärande barlast, som häm
mar den personliga utvecklingen?
Måste man inte slita sig loss från
arvet, innan man kan nå fram till
personlig kultur? Vi med radio,
flyg och allt detta andra, vad har
vi med det s. k. kulturarvet att
skaffa? Nej, kasta bara loss ifrån
det! - Man hör sådana resone
mang. Ofta är det unga männi
skor, som talar så med en undran,
om det verkligen tjänar något till
att söka förstå och samarbeta med

det tjugonde århundradets äldre
generation och taga arv av den.
Vad gav den äldre generationen
för positivt åt sig och mänsklig
heten? Man har sannerligen ställt
den frågan uppriktigt. Men sam
tidigt vittnar den om stor oför
måga att lidelsefritt och historiskt
taga arvet i betraktande. Därför
är det också ganska viktigt att få
denna fråga riktigt besvarad.

På visst håll syntes kulturarvet
hindrande. Genom maktpåbud
sökte man plöja nya fåror för sig
och mänskligheten. Då gällde det
att ej ha för mycket med sig av
arvet. l sinom tid skulle man bli
helt fri ifrån det. Men det gick in
te. Hjulen på den nya vagnen blev
bra vingliga. Kärran körde i diket.
Just genom att söka nya ideologi
er, nya normer för sammanlevna
den, ny politisk kurs, nya reli
gionsförsök drevs det hela rakt in
i det pågående kriget. Ånej, det är
ytterst äventydligt att börja fila
på de många synliga och osynliga
trådar, med och i vilka arvet från
föregående släktled står i omedel
bar kontakt med oss. Där så sker
förstår man ej arvet, dess gåva
och krav. Den personliga kulturen
är i allra högsta grad beroende av
arvet. Vi fostras genom det. Där
för gäller det att först och främst
stanna inför allt det positiva, som
den äldre generationen givit oss,
och söka undanröja det negativa.
Positivt sett och bortsett från
ovan nämnda extrema försök att
bryta nya vägar har arvet två si
dor: En yttre och en inre. Den
yttre är här såsom på alla andra
områden beroende och präglad av
den inre. Till den yttre . hör alla
våra strålande institutioner och
välfärdsanordningar: kyrkor, sko
lor, sjukhus, ålderdomshem o. s. v.
Till den inre hör friheten, seden,
traditionen, moralen, religionen.
Särskilt i Sverige har den äldre

generationen efter mycken kamp
och stora försakelser lämnat oss
ett mäktigt kulturarv. Den har löst
oss från falska maximer. Den har
frambragt folkrörelserna, vars
frukter vi njuter: arbetarrörelsen,
ungdomsrörelsen, nykterhetsrörel
sen, idrottsrörelsen m. fl. Den har
varit med om att avskaffa grym
heter mot samhällets olycksbarn.
Den har arbetat så, att vi genom
f r i a val deltager i riksens råd.
Den har lärt oss att vetenskapligt

och humant betrakta och behandla
själssjuka o. s. v. Kulturarvet är
något vida mer, än okunnigheten
söker göra det till. Det är således
ej enbart en samling gamla före
mål i en väl ombonad hembygds
gård.
Ordet kultur (cultura) betyder

bearbetning, skötsel, omvårdnad,
daning, utbildning, vördnad. Des
sa olika nyanser av ordet bör ock
så säga oss en hel del om arvet
och föra direkt över till tanken på
personlig kultur. All kultivering
betyder således att utbilda egen
skaper, som är värdefullare än
redan befintliga. Den strävar att
göra arvet bättre. Personlig kul
tur nås aldrig genom tvångsfost
ran. Som arv har vi fått medbor
gerlig frihet. Jag skulle därför vil
ja säga, att den medborgerliga fri
heten är utgångspunkten för per
sonlig kultur och har kort och gott
följande tre förutsättningar:
1. frihet att söka,
2. frihet att delge nådda resultat,
3. frihet att sakligt granska var
andras resultat.
Utan dessa tre förutsättningar

med allt vad i övrigt till dem hör,
blir arvet en mer eller mindre död
massa. Där dessa tre villkor sak
nas, inträder tillbakagång eller i
varje fall stagnation. Detta gäller
ej blott i stort utan även den en
skildes rörelsefrihet såsom sam
hällsmedborgare. Sådant är kultur
arvet. Att kritiskt syna det hör
med till förutsättningarna men ej
att rata och utan vidare förkasta.
Sådant straffas. Arvet skall för
valtas så, att jag såsom individ
får del av det, får personlig kul
tur, och så att jag handhar det
under ansvar, med omdöme och -
låt mig säga det - med ödmjuk
stolthet och tacksam kärlek. Hand
lar vi så vet vi tillfullo, att det
folkliga självstyret hos oss skall
förbli levande och bestå utvecklat
såsom arv efter oss åt andra gene
rationer. Men härför fordras per
sonlig kultur.
Inledningsvis har jag antytt att

jag i kulturarvet ser utgångspunk
ten för personlig kultur, personlig
utveckling. I det följ ande kommer
detta att närmare motiveras och
bevisas.

Johan Movinger.
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A·tt kritisera
är väl ingen konst, säger vi ibland.
Och det är naturligtvis riktigt, om
vi menar, att kritiserandet är lik
tydigt med att uttala missnöje
mot någon eller något. Men kritik
kan ju också betyda, att man sak
ligt prövar en mening, ett förhål
lande o. s. v.
Alla är vi ense om, att kritik i

denna sista mening inte endast är
tillåten utan även högst önskvärd.
Den är ju förutsättningen för, att
det riktiga, det dugligaste och bäs
ta skall komma till sin rätt.
Vi är också på det klara med,

att det finns ett kritiserande, som
inte är något annat än försök att
slå ned motståndaren och hans me
ning med grovkalibriga ord och
vresigt röstläge. Denna kritik är i
sina yttersta konsekvenser ingen
ting annat än revolutions- och dik
taturtendens. Den frågar på intet
sätt efter sakskäl utan vill med
järnstövlar trampa ned allt och
alla, som visar tendens till avvi
kande mening. Den vågar inte .coh
vill inte lyssna till något annat än
sin egen tro och tanke.
Mot detta slag av kritik gäller

det att vara ytterst vaksam. Den
kritiken är nämligen ingalunda
ofarlig, även om den redan vid
första påseende förefaller att va
ra så osaklig, att den tycks kunna
falla på sin egen orimlighet.
Det är nog ganska lätt att, som

här skett, uppdela kritiken och kri
tikerna i två olika grupper. Svåra
re blir det, att i varje särskilt ak
tuellt fall dra upp gränsen mellan,
vad som är sakligt prövande kritik
och vad som måste karakteriseras
som kverulantens ansträngning att
så högljutt som möjligt uttala sitt
missnöje. Den senares resonemang
förefaller ofta att vara dikterat av
denna självkänsla: skräp till folk
det där, som inte kan klara saken
bättre. Finge jag bara komma dit,
skulle det bli annat av. Då skulle
mänskligheten gå en ny framtid
till mötes.

Kverulanten och diktatorn vill
kritisera alla men kritiseras av
ingen.
Det finns, som sagt, en berätti

gad och nyttig kritik, som inte får
hållas tillbaka eller tystas ner.
Skulle den tvingas till tystnad i
vårt samhälle - det svenska och
det gustavsbergska - hade vi lös
gjort oss från demokratiens väg
och därmed prisgivit oss åt en un
derjordisk kritik, som förr eller
senare komme att ge sig till känna
i våldsamma eruptioner.
Vi får inte utgå ifrån, att det

finns något i vårt samhälle, som
är så bra, att det inte kan bli bätt
re. Med andra ord: det finns intet,
som ej behöver bli föremål för sak
lig prövning eller kritik. De områ
den, som ana har mer eller: mindre
daglig beröring med, är fabriken
och konsum. Därför kommer ock
så kritiken att riktas mot dessa
två.
Det är inte farligt, om kritiken

får komma fram, ty varje kritiker
får naturligtvis räkna med, att
också kritiken måste bli föremål
för kritisk bedömning. Den rätten
måste finnas i ett demokratiskt
samhälle.
Farligare än kritiken är det in

stängda missnöjet. Allt detta som
ligger och ruttnar och jäser. Det
är ett faktum, att många männi
skor känner sig lättare till sinnes,
efter att ha fått ge utlopp för sitt
missnöje och sin leda. Åskvädret
rensar ju luften. Så även här. Är
det något, som man burit på i må
nader, känns det lättare i sinnet,
sedan man fått tala ut om saken.
Dessa förhållanden har vi i Gus

tavsbergarens redaktion tagit hän
syn till och därför släppt fram en
del kritiska betraktelser mot skil
da företeelser och förhållanden i
vårt samhälle.
När tidningen så gjort - och

för övrigt genom sin blotta tillva
ro - har den givetvis utsatt sig
själv för kritik. Men detta var
förutsett. En och annan har me
nat, att kritikerna fått ett väl
stort utrymme i tidningen. Andra
har tyckt, att tidningen varit allt
för mycket försiktig. Den har
dock från början sagt ifrån, att
den inte vill stå i någondera ytter
lighetsriktningens tjänst. Den vill
i stället låta a 11 a komma till tals
för att därmed främja a 11 as vårt
gemensamma bästa.

Frostnatten och
sparven.

In i den Lummiga lunden,
fram genom praktlulla parken
smyger sig frostnattens dimma
så obetvinglig och hård.
Se, trädkronan står där bunden
och fjättrad ligger där marken,
ty nu är det dödens timma,
där leende liv fått vård.

När morgonens portar åter
står öppna för nya dagen,
har crysantemum, ros och lilja
ej fägring, ej liv och färg,
ty livsförödaren låter
- var blomma i boja slagen -
få känna hans makt och vilja
gå djupt genom själ och märg

Så bidar den stolte sedan
effekten av nattens handling.
Och blomstänglar böjs till jorden.
Från trädkronan blad för blad
nu faller till marken, medan
allt går till stum förvandling. .
Den grymme är ensam vorden
bland dödade blomsters rad.

Kvivitt! Där el! sparvsom sjunger!
Ja, ännu kan livet tala,
och ännu kan sånger sjungas,
fast våldets härjning är svår.
Det finns överallt en hunger
till vårvarmt, till sång av svala;
den kommer igen, de ungas
leende, levande vår.

Oscar Lövgren, nov. 1943

Alltså: tidningen vill en saklig
prövning eller kritik, en som gag
nar utvecklingen och gör en fri
modig insats. Men den vill inte stå
till förfogande för en kritik, som
har kritiserandet till självändamål.
Gustavsbergaren har heller ing

enting emot, att den själv alltfort
prövas av den sakliga kritikens
eld och vatten. Även den kritiken
vill den ta all hänsyn till genom
saklig omprövning.

Oscar Lövgren.
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TILL TALLRIK.
Hur porslinet kom till Europa.

Vi som sedan den tidigaste barn
domen dagligen använt porslin,
har svårt att föreställa oss våra
förfäders känslor, när det första
porslinet efter långa och farofyll
da färder över världshaven, runt
Kap Horn eller Godahoppsudden,
eller genom Centralasiens öknar
äntligen nådde fram till dem. Säl
lan eller aldrig har väl någonting
mottagits med större entusiasm
o. översvallande kärlek än det ringa
antal ostindiska koppar och fat,
som nådde · Europa för omkring
300 år sedan. De få lyckliga ägar
na till någon enstaka porslinspj äs
betraktade den som bland den yp
persta-av sina dyrbarheter, och för
att komma i besittning av en te
servis bytte utan tvekan en engelsk
lord eller en fransk markis bort
sitt tunga och gedigna bordssilver.
Den gränslösa kärlek varmed

tidens härskande skikt omfattade
porslinet kan delvis förklaras med
att det nådde Europa samtidigt
som ett par andra orientaliska lyx
varor, nämligen kaffe och te. Dess
förinnan hade väl enstaka porslins
pjäser hamnat i Europa, huvudsak
ligen genom arabernas förmedling.
Under hela medeltiden utgjorde en
porslinsvas, fät eller urna den
mest dyrbara och exklusiva gåva,
som en arabisk härskare kunde
skänka något annat statsöverhu
vud - något annat än furstar kun
de inte ifrågakomrna med en så
dan sällsynthet. Men man slösade
inte med porslinsgåvorna, När Sa
ladin, den store sultanen i Egypten,
skänkte bort fyrtio porslinspj äser
till emiren av Damaskus 1174, så
blev händelsen noga nedtecknad av
samtidens historieskrivare. Ännu
300 år senare var porslinet en så-

FRISERSALON6EN
GUSTAVSBERG

GRINDSTUGATAN 5
(invid kyrkan)

Nya, moderna lokaler.

Särskild Herr: och Damavdelning.

dan sällsynthet, att när den store
italienske renässansprinsen Loren
zo de Medici erhöll några porslins
vaser från Egyptens sultan, ekar
händelsen ännu i historien.
Men det var dock inte förrän på

1600-talet, då sjöfarten och han
delsförbindelserna med länderna
på andra sidan jordklotet definitivt
hade övergått till de västeuropeis
ka sjömakterna, som Orientens
raffinerade varor i någon större
omfattning började nå Europa.
Men det var som redan framhål
lits endast samhällets höga som i
första hand kom i åtnjutande av
dessa märkliga produkter från
fjärran avlägsna, romantiska och
mystiska länder. Och varje liten
hovdam eller page fick lära sig in
se, att aromen av kaffe · eller te,
dessa i sanning kungliga njut
ningsmedel, kunde man helt enkelt
inte tillägna sig, om man inte
drack dem ur de smidiga och tun
na koppar, som kineserna använde
därför och ensamma visste, hur de
skulle framställas.
Men detta var inte den enda or

saken. Viktigare var väl, att porsli
net under dessa första år fortfa
rande var tillräckligt sällsynt, så
att det inte kunde köpas för· en
bart pengar. Guld och silver, smyc
ken och juveler kunde alltid an
skaffas av var och en som hade
medel därför, men en porslinskopp
var absolut oersättlig. Och för att
överhuvudtaget komma i tillfälle
att få betala de fantastiska sum
mor, som begärdes för den sällsyn
ta varan, måste man tillhöra sta
tens absolut ledande skikt. Utan
för hovet var det endast ett fåtal
högadliga familjer som fick njuta
sitt kaffe eller te i en lövtunn kopp
gjord av detta ädla material ~
"vitt och rent liksom bladen pa
en lilja, tätt och genomskinligt
som en juvel, lent som den pärle
morbeklädda insidan av en snäcka;
och med färger överträffande den
skönaste fjärilsvinge" för att hu
begagna sig av samtidens termino
logi ifråga om porslin.
Men det dröjde inte många år,

förrän porslinet började tränga
utanför den praktfulla och aristo
kratiska miljö, vari det först ham
nade vid sin ankomst till Europa.

Fartyg tillhörande de olika länder
nas ostindiska kompanier började
hemföra allt större partier av den
begärliga varan. Snart nog blev
även de mera välsituerade bland
städernas borgare i tillfälle att läg
ga sig till med ostindiskt porslin.
I London höll de köplystna noga
uppsyn över dockorna för att vara
till hands, när ostindiefararna var
pades iland och satte igång med
lossningen av porslinslasten. Nu
- i slutet på århundradet hade
nämligen kompanierna börjat infö
ra porslin i stora mängder, och för
att möta den ständigt växande ef
terfrågan hade 'de anlagt faktorier
i fördragshamnarna på Kinakus
ten, som uteslutande arbetade för
den europeiska marknaden.
Nu var inte det ostindiska

porslinet längre den sällsynta och
dyrbara vara, det hade varit en
dast några årtionden tidigare. Men
när porslinshandeln kom att kon
trolleras av de stora europeiska
handelskompanierna försämrades
kvaliten avsevärt samtidigt som
porslinet spreds till allt vidare sam
hällskretsar. Tillverkningen lades
upp efter uteslutande ekonomiska
principer: billigaste arbetskraft
och största möjliga produktion.
Europeiska mönster infördes, pj ä
serna ändrades och anpassades
efter europeiska krav, vapen och
monogram utfördes på beställning
av kunderna. Att döma av de stora
mängder ostindiskt porslin, som
ännu i dag återstår efter tvåhund
ra år eller längre måste produktio
nen av de kompaniägda porslins
fabrikerna i Kina varit kolossalt
stor.
Det var ju givet, att detta fan

tastiska begär efter porslin inte

Har radion tystnat?
Vänd Eder till mig.

Alla märken.
Byte - avbetalning.

A U G. E R I K S S O N.
Gustavsberg.

Mariagatan 4. Tel. 197.
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skulle lämna de europeiska -tillver
karna av lergods någon ro. I de
flesta länder arbetade man frene
tiskt på att upptäcka porslinets
hemlighet eller åtminstone på att
få fram en produkt, som till det
yttre påminde om det. Men man
svävade i fullkomlig okunnighet
och famlade vilt omkring i ett
kornpakt mörker av djupaste vid
skepelse. Så framfördes på fullt
allvar i ett tekniskt arbete från
denna tid den uppfattningen, att
beståndsdelarna av ostindiskt
porslin utgjordes av· pärlaska och
en blandning av finmalda snäckor
och ostronskal, som måste ligga i
jorden ett hundratal år, innan den
kunde formas och beredas till
porslin. överallt i Europa fanns
det under denna tid män, som sök
te efter porslinets hemlighet med
samma frenesi som efter den vises
sten och konsten att göra guld.
, Upptäckten av den stora hemlig
heten lät emellertid vänta på sig.
Men under tiden lyckades man på
sina håll få fram en vara, som
kunde fylla stora anspråk på lik
het med porslin. Bäst lyckades väl
holländarna, som med sin vita fa
jans som utgångsmaterial fick
fram ett mästerverk av imitation
med sitt Delftporslin. Med sin re
na himmelsblå färg liknar detta
till den grad Nankingporslinet, att
även en kännare inte enbart kan
lita på sina ögon vid bedömandet
av ett bättre exemplar av den hol
ländska varan utan måste känna
på. den för artkunna avgöra att
materialet inte är porslin.
Men så en dag år 1709 löstes

slutgiltigt den tusenåriga gåtan av
en ren tillfällighet. En tysk apo
tekarlärling vid namn Johan Bött
ger blev den av ödet utvalde, som i
ett enda inspirerat ögonblick lyc
kades åstadkomma, vad tusentals
av Europas bästa keramiker under
ett århundrade slösat bort sina liv

för 220 volts ström uthyres
efter förutbeställning. Hänvän
delse till herr Fredriksson,
Värdshuset. Tel. 258.

Konsum Gustavsberg.

på att finna - det mystiska mate
rial som under eldens inverkan bil
dar porslin.
Liksom så många andra av de

första porslinsmakarna förde Bött
ger ett oroligt och äventyrligt liv,
och det är numera inte så lätt att
skilja legenden från verkligheten,
när man vill försöka utröna, hur
det hela egentligen gick till. När
upptäckten gjordes var emellertid
Böttger i August den starkes av
Polen tjänst och hade till uppgift
att åt sin . av kreditorer ständigt
besvärade herre försöka göra guld
på slottet Albrechtsburg i Meissen.
Han fick då en vacker dag levere
rat till sig ett perukpuder, som vi
sade sig vara en förfalskning och
odugligt för: sitt ändamål. Det före
föll mest 'att bestå av en Tinmalen
lera och det var väl detta som
gjorde, att Böttger tog sig före att
blanda upp pulvret med sina övri
ga leror, och därefter utsatte
blandningen för eldens inverkan.
När han sedan tog ut det brända
godset fann han att det hade
bränts kritvitt. Han insåg omedel
bart det stora, som hänt, och bör
jade omedelbart ivrigt efterforska,
varifrån det mystiska pulvret ha
de kommit. Snart fann han, att det
var ett visst slags lera, som det
fanns gott om i Meissens omgiv
ningar. På så sätt upptäcktes det
första europeiska kaolinet - den
vitbrännande leran som kineserna
hade begagnat så länge för fram
ställningen av sitt underbara
porslin.
Den vara som snart nog började

framställas i Meissen var absolut
identisk med det ostindiska porslin
net, och österns stora mysterium
var inte så mystiskt längre. Både i
tekniskt och konstnärligt avseende
kunde den europeiska tillverkning
en mäta sig med sina kinesiska fö
rebilder. Men till de svindlande
höjder, som den kinesiska porslins
konsten nått under sina stora .pe
rioder har varken Meissen eller
någon annan europeisk fabrik nå
gonsin kunnat lyfta sig.
Trots alla försök gick det inte

att bevara den upptäckta hemlig
heten i Meissen. Anställda vid den
kungliga fabriken gav sig iväg, när
de fått lära sig något om tillverk
ningen och kom till andra länder.
överallt· träffade de på folk, som
var angelägna att satsa kapital för
anläggandet av inhemska porslins
.fabriker. Så uppstod i många.Iän-

<ler under 1700-talet ett större el
ler mindre antal fabriker, startade
av åtminstone till namnet kända
företagare men i de flesta fall driv
na av anonyma porslinsmakare.
Men i allmänhet visade sig pors

linstillverkningen inte vara den
lukrativa näring, som företagarna
trodde. De flesta fabrikerna gick
ganska snart omkull, och i stort
sett var det endast företag med
kungligt stöd som kunde klara sig.
De flesta av de stora och med tiden
världsberömda fabrikerna kunde
bestå, enär det fanns någon som
vid årets slut var istånd att möta
deras regelbundet återkommande
underskott.
Hade de nymornade europeiska

porslinsfabrikörerna gjort sig mö
dan att rådgöra med sina öst
asiatiska kolleger, innan de slagit
in på detta vanskliga område, hade
de sluppit mycket bekymmer och
stora förluster. Ty visa av en tu
senårig erfarenhet hade kineserna
kunnat berätta för dem, att pors
linstillverkning är en alldeles för
fin och stor konst för att profane
ras av ekonomiska hänsyn. Den
tillhör den högsta av alla konstar
ter. Den fordrar kärlek och oänd
lig tillgivenhet. Det är en konst så
stor, att endast kejsare och prin
sar är värdiga att underhålla den,
och endast en prinsessas hand är
belöning nog för mästaren till det
vällustigt sköna porslin, som inspi
rerat landets skalder och hävda
tecknare så som i Europa endast
segrande fältherrar förmått göra.
Men i Kina har också porslinet va
rit något mycket mer än blott en
handelsvara. Där har alltsedan ti
dernas morgon krukmakarkonsten
hållits i helgd. Och konsten att gö
ra porslin har varit den ädlaste av
alla konster. Men till detta skall vi
återkomma i ett följande nummer.

Ges.

Krånglar radion?
vänd Er då först
som sist till oss,
så får Ni en i allo
sakkunnig under
sökning. Ring så
hämta vi vid buss-

. hållplatsen.

Firma R A D I O - B I S T H. E R
Bondegatan 68 .

Tel. 42 53 00. Giro 159654.
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FHAN MIN DAGLIGA GÄRNING.
HANDMODELLFORMAREN OM SITT ARBETE.

"Skriv om din dagliga gärning",
har man sagt mig. Men vad skall
en porslinsarbetare skriva om sitt
arbete, detta som är så trivialt och
alldagligt att det väl inte kan in
lressera gustavsbergare. De vet
ju alla ändå så väl, vad det är frå
ga om.
Nu är det visserligen sant, att vi

för närvarande är blott två hand
modellformare. Detta kan ju i viss
mån försvara, att jag skriver om
min dagliga gärning. 'Kanske kan
jag få påräkna intresse också hos
de rätt många prenumeranter, som
tidningen har på andra platser än
Gustavsberg.
När jag emellertid skall skriva

om min dagliga gärning tillstöter
också för mig svårigheten att fin
na ord för en beskrivning. Därtill
fordrades förvisso "en ·god skriva
res penna".
I likhet med många hundra

andra har jag att dag ut och dag
in, år ut och år in följa kontroll
urets koncist anvisade tider. Kan
det finnas något mera tröstlöst?
Man kan ge upp för mindre än så.
Men med tanke på livets uppehälle
för sig och de sina måste man hål
la ut. Att följa klockan likadant
för varje dag känns ibland som om
man själv vore en liten obetydlig
kugge i ett stort hjul, som dag och
natt, år ut och år in snurrade runt.
Då tycks det ibland som om hela

livet vore meningslöst. Vid såda
na tillfällen frestar det på nerver
na.
Dessemellan gripes man av ar

betslust, ja, varför inte säga ska
pargläd] e. Då ser man strax livet
från en annan sida. Då blir kuggen
en samhällsnyttig människa, som
gör en god tjänst för sitt och sin
familjs, ja, för hela landets väl
färd. Det är då roligt att känna sig
som skapare och formgivare åt nå
gonting nytt och värdefullt.
Förstode varje arbetsgivare, vad

en god förtjänst betyder såsom
sporre för arbetaren, när han skall
utföra sitt arbete, som kanske inte
alltid är så roligt, vore ingen ar
betare underbetald. Inte minst ar
betsgivaren förtjänar på, att ar
betaren har en god lön. ,
När jag började i fabriken för

Samuel Svensson

något över femtio år sedan, hade
jag en dagpenning på 55 öre. Inte
kunde jag då drömma om, att jag·
i mer än ett halvsekel skulle kom
ma att fortsätta med detta arbe
te, som redan då föreföll mig så
dödande tråkigt. Men den, som är
slagen till slant, förblir det också.
Mitt dagliga arbete sedan flera

år tillbaka är att för hand forma
stekfat och karotter m. m. Maskin
tillverkning är här inte möjlig att
genomföra, dels på grund av ar
betets karaktär, dels på grund av
att produktionen sker i så ringa
omfattning att införandet av dyr
bara maskiner inte skulle löna sig.
Det är alltså fråga om ett hant
verksmässigt arbete i maskinernas
och mekaniseringens århundrade.
Tillverkningen försiggår på föl

jande sätt: Av den smidiga mas
san formas först ett s. k. "blad".
Det sker på en s. k. "bladmaskin".
Sedan lägges detta blad på en
gipsform, för att därefter med en
svamp och ett stycke gummi, som
kallas "tvålare", bearbetas tills
godset får sin rätta yttre form.
Foten på karotten eller fatet -

vad det nu kan vara fråga om -
görs på så sätt, att man tar litet
massa och rullar ut denna alldeles
som när man bakar kringlor. Den
na smala rulle lägges sedan runt
omkring den gipsmall, som man
placerar ovanpå det förut formade
godset. Sedan skall ringen tryckas

till och ges sin rätta form. Däref
ter tar man bort gipsmallen och
snyggar ytterligare till godset,
som nu får stå och torka. Om man
skall ha förstärkt kant, flat eller
rund sådan får man med hjälp av
schablon och tvålare ge också den
na detalj av godset den önskade
formen.
Just för tillfället håller jag på

med spilkumar. Jag tillverkar dem
inte från början utan får dem
från svarvaren, som i sin tur får
dem från formaren. Min uppgift är
att böja de runda spilkummarna
och göra dem ovala. För att kunna
ge dem den önskade formen, blöter
jag först upp dem, varefter jag
klappar och smeker dem, tills de
får sin rätta form. Sedan de ge
nomgått bränningen och ytterliga
re _procedurer, går de ut i markna
den. som "de mjuka formernas
porslin.' · ·
De formade faten och karotterna
kallas över lag rätt och slätt "pyt
sar". Sedan pytsarna formats och
hunnit torka en smula, måste de
"flaggas". Det tar från en till fem
timmar, innan godset hunnit tor
ka så mycket, att det kan tagas av
gipsformen. Det placeras då på
s. k. "flaggskivor" för att ytterli
gare torka, så att man kan hante
ra det. Sedan eventuella fel av
lägsnats, putsas och svampas god
set. Därefter är pytsen färdig att
gå till bränning. När den sedan ge
nomgått åtskilliga ytterligare pro
cedurer, för vilka det inte ingår i
min uppgift att redogöra, går va
ran ut i marknaden.
Större delen av dagen går åt till

formningen. Man måste dock be
räkna tiden så, att man hinner
med flaggningen och färdigstäl
landet av det för dagen påbörjade
arbetet.
Hur många pytsar kan jag göra

på en dag? Det beror naturligtvis
på storleken och modellen. Av
de vanligaste standardformerna
exempelvis av karotter, kan det bli
så där 50 a 70 stycken.
Jag skulle också skriva något

om, hur lång tid det tar att bli en
fullärd porslinsmakare. Först vill
jag då säga, att det givetvis beror
mycket på fallenheten för yrket,
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En auklion vid Lemsl.aga.
Lemshaga är en mycket gam

mal gård. Hur gammal den är och
i vilka händer den varit, är mig
obekant. Men någon gång i slutet
av 1800-talet, kom egendomen, tro
ligen genom arv, i en sjökapten
Wretfors' händer. Egendomen var
utarrenderad till en byggmästare
Eklund. Arrendetiden utgick un
der första hälften av 90-talet. En
ligt ryktet hade Eklund huggit ned
så mycket av skogen, han hunnit
med under de sista åren av arren
detiden. Kapten Wretfors tog
emot gården omkring år 1894. Han
skulle själv bruka sin gård. Men
hur detta skulle gå, kan nog vem
som helst föreställa sig. En gam
mal sjöman som jordbrukare har
säkert inte stora utsikter att gå i
land med en sådan uppgift utan
sakkunnig hjälp. Men Wretfors
skaffade sig ej sådan.
Min far hade i ungdomen varit

kamrat på sjön med Wretfors. Men
då far blev inlagd på sjukhus i då
varande S: t Petersburg, där han
sedan kom att stanna några år,
skildes deras vägar. Wretfors fort
satte på sjön och blev med tiden
kapten. Det sista fartyg han för
de var barken "Krusebjörn", vil
ken förliste. Därmed bröts hans
egentliga sjömansbana. I början
av 90-talet förde han en bogserbåt
f Stockholm. Men sedan köpte han
som sagt Lemshaga.
I regel får man nog räkna med,
att det behövs fem till sju år för
att behärska de skilda delarna av
porslinsmakeriet. Men gäller det
bara att lära sig forma karotter
eller stekfat, kan man nog klara
saken på ett eller två år.
Till slut vill jag säga, att det

bästa sättet för läsaren av dessa
rader att få en klar föreställning
om, hur handmodellformningen
tillgår, är att med egna ögon se
tillverkningen.
En sak, som jag tror skulle vara
till stor nytta både för den enskil
de arbetaren och för driften i
stort, vore nog, att alla arbetarna
finge tillfälle att bese olika avdel
ningar och tillverkningsmetoder i
fabriken. Detta skulle otvivelaktigt
skapa ett större intresse för arbe
tet och dessutom ge den enskilde
arbetaren en inblick. i det hela, nå
got som han nu saknar.

Samuel Svensson.

Sommaren 1896 eller 97 kom far
hit för ett par dagar. Och på sön
dagen ville han, att vi skulle gå till
Lemshaga för att hälsa på Wret
fors. Gubbarna, som ej hade träf
fats på flera år, hade gamla min
nen från ungdomsåren att prata
om. Så småningom gled talet in
på gårdens skötsel. På goda grun
der misstänkte far, att den inte
var så mönstergill, vilket också be
sannades, när kapten W. började
beskriva förhållandena. "Jag vet,
förstår du Calle, att dom ibland
om nätterna sätter för ett par häs
tar, och kör in till Stockholm med
ett lass spannmål och säljer". "Och
här sitter :d~ utan att bry, dig om,
hur folk handskas med dina ägo
delar, det kan ju inte annat än gå
åt skogen med alltsammans", sva
rade far. "Ja, vad vill du att jag
skall göra, jag kan ju inte gå natt
vakt för att få ha mitt ifred". Far
genmälte: "Ja, när du är en sådan
stackare, att du inte bryr dig om
att skydda det du äger, är det ing
en synd om dig". Far föreslog till
sist styckning och försäljning av
tomter för att hjälpa upp finanser
na. Men detta förslag tilltalade ej
heller. "Det reder nog upp sig,
skall du få se", vart hans svar till
far. Men det redde inte upp sig.
Ett par år senare köpte Gustavs
bergs Fabriks Intressenter egendo
men. I försäljningsvillkoren ingick,
att köparen skulle bygga en villa
vid "Hällen", som sälj aren skulle
fritt bebo under sin livstid. Dess
utom skulle kapten Wretfors och
hans syster änkefru Gnospelius ha
vardera 100 kr. i månaden, så
länge de levde. Detta berättade
kapten själv för mig, men om vill
koren i övrigt nämnde han ingen
ting. Men tror jag nog, att de var
mycket förmånliga för köparen.
Så blev det i sinom tid auktion på
gårdens inventarier: hästar, nöt
kreatur, redskap m. m. Auktionen
hölls av länsman Törnkvist i Gus
tavsberg. Mycket folk kom från
Värmdö och Ingarö. Bönder och
torpare var ju särskilt intressera
de av djur och redskap. Vidare kom
många som inte var spekulanter,
men som fann nöje i att bevista en
stor auktion. Det kunde ju alltid
finnas något, som kunde passa där
hemma, och som man kunde få för
billigt pris, om lyckan var god.

Många gick till Lemshaga även
från Gustavsberg, om inte för an
nat så för att se på folklivet. Till
en auktion kommer ju så många
olika människor. Att emellanåt
bjuda på en sak, som man egentli
gen inte har någon avsikt att bli
ägare till, ger dock en viss spän
ning inför möjligheten att bli fast
för budet. Nöjet att slå sig i språk
med gubbarna utifrån öarna var
heller inte att förakta och i syn
nerhet om de börjat tömma sina
pluntor. Många hade ju lång väg
till auktionsplatsen och måste där
för ha matsäck med sig. Bland
öborna fanns det många. För att
ha något att skölja ned torrskaff
ningen med var det ordnat med öl
servering i stora salen på Lemsha
ga. Två långa bord, ett på var sida
av salen, var hopspikade för till
fället med bockar och säten på öm
se sidor. Dit kunde vem som helst
gå in när som helst under auktio
nen, för att läska sig med en flas
ka öl. Priset var moderat, 12 öre
styck. Under dagens lopp ordnades
det med matraster då auktionen
avbröts för att gubbarna skulle få
tillfälle att undersöka, vad mor ha
de skickat med i matsäcksskrinet.
Och då var det fullt hus i den sto
ra salen. Borden var upptagna från
vägg till vägg med skrin och öl
flaskor. Då dryftades redan gjorda
inköp, och man resonerade om
häst- eller kopriser, Spekulanterna
hade redan sett över vad som fanns
att välja på. Mången hade nog re
dan sett ut en häst eller ko, som
han tyckte sig se bunden efter tril
lan eller vinkelaxelkärran, när han
åkte hemåt fram på kvällen.
Det var roligt att höra gubbar

nas resonemang om allt möjligt,
som hörde till deras verksamhets
område, vare sig nu detta rörde
sig om folk, hästar eller kor.
Men matpausen tog snart slut,

och det ropades: "Auktionen fort
sätter nu med djuren". Det blev
nu brådska bland de köplystna och
nyfikna. Det gällde att hålla sig
med, så att man inte gick miste
om något av intresse, varken ifrå
ga om sådant, som man kunde kö
pa eller sådant, som man kunde
lyssna till.
Många minnen bjuder därför

alltid en sådan auktion på. Lems
haga-auktionen var också en av
traktens stora och i många hän
seenden minnesrika auktioner.

J. S. Englund.
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GUSTAVSBERGS GAMLA.
Onsdagen den 26 juni hade Kyrkliga Arbetskretsen inbjudit våra gamla till ut

flykt. Med Gustavsberg 4 gick färden till Klinten, Herrgårns festvåning väntade
oss där, smakfullt dukad. Fru Håkansson hade återigen gjort sitt allra bästa - ej
minst då det gällde det av oss efterlängtade kaffet. Allt var redan från början så
festligt och vackert.
Dr. Wanngård berättade roande om, hur kyrkstöten kom bort. Herr Hjelm - en

sommargäst vid Insjön - spelade glatt och villigt piano och ackompanjerade våra
solosjungande damer.
Festligheten avslutades med en andaktsstund ute på! terrassen.

Måndagen den 21 aug. anordnade Arbetskretsen ånyo en de gamlas dag - i
Gustavsbergs kyrka. Meningen var, att först och främst sådana gamla, som ej eljest
kan besöka kyrkan, skulle få tillfälle att göra det nu. Men av olika anledningar in
bjöds alla gamla. Några hämtades i rullstol av vår outtröttliga Gustav Lorang,
andra hämtade bygmästare Skoglund och fabrikör Lindblad med sina bilar.
Det blev en stor skara, som hörsammade inbjudan. Ljuvligt hördes deras sång:

"Härlig är jorden ..." - många hade längtat till denna dag. En av dem sade:
"Visst år de andra gamlas dag bra och rolig, men, denna är dock den minnesrikaste
- i vår fina kyrka." Så kände vi andra det säkert också.
Efter gudstjänsten bjöds på kaffe, tårta och annat dopp vid stora långbord, vilka

placerats på planen utanför kyrkan. Det blev även, här en verklig fest, "en liten
fläkt av det gamla stora midsommarkalaset".
Vädret var strålande och fabrikens fotograf, herr Hilding Olsson, passade på Den gamla nattvakten.

att vid detta utsökta tillfälle föreviga många av iabrikeris gamla trotjänare. Ett
litet urval av dessa bilder in.föres här.
Jag vill i detta sammanhang framföra mitt hjärtligaste tack till alla och en var,

som på olika sätt medverkade. Jo h a n Mo vi n ger.

Det är roligt att träffas på de gamlas dag. Vid ett av de dukade långborden.

Man väntar på det goda kaffet. Kaffet smakar väldigt gott.
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ELVERKET I GUSTAVSBERG.
Kraftnätet utbygges.

Flertalet av Gustavsbergs inne
vånare ha nog· lagt märke till den
nya transformatorstation, som un
der sommaren uppförts vid Pors
linsfabriken samt till de kabelned
läggningar, som pågått i norra de
len av samhället. Det kan vara av
intresse att i korthet omnämna
orsakerna till de ganska omfattan
de arbeten, som f. n. pågå för fa
brikens och . samhällets kraftför
sörjning.
Den nya transformatorstationen

ingår som ett led i en projekterad
nybyggnadsplan för nya fabriks
byggnader. Den gamla transfor
matorstationen byggdes år 1921
och var nu otillräcklig med hänsyn
till planerade utvidgningar av de
elektriska anläggningarna inom fa
briken och samhället.
Innan vi gå vidare, är det kan

ske lämpligt att blicka tillbaka på
utvecklingen av elektrifieringen i
Gustavsberg.
Det är på sin plats att i första

hand giva framlidne brukspatro
nen Odelberg ett erkännande för
hans framsynthet. Brukspatron
Odelberg var nämligen en av de
första industrimän inom landet,
som tog elektriciteten i sin tjänst.
Sålunda hade han redan på 1880-
talet låtit bygga en privat telefon-.
ledning från Stockholm till Gus
tavsberg. Denna telefonförbindel
se gick på den tiden under namnet
"Belltelefonen".
De första elektriska maskinerna

för generering av elektrisk kraft
uppsattes omkring år 1885. Bl. a.
uppsattes en dynamo för 110 volt
likström av Siemens & Schuckerts
fabrikat i "Gamla Vattkvarnen".
Den drevs av en ångmaskin: Dyna
mon lämnade ström till ett tiotal
båglampor för ytterbelysning
inom fabriksområdet. Vid först
nämnda tidpunkt eller strax efter
åt uppsattes ytterligare ~n dyna
mo av Wennströms fabrikat i den
s. k. gamla smedjan. Denna dy
namo lämnade ström för belysning
i mekaniska verkstaden och några
andra avdelningar i fabriken. Dess
utom lämnade dynamon ström till
Farsta slott, där även ett ackumu
latorbatteri installerades som
strömkälla under den tiden på dyg
net, då dynamon icke var i drift.
Den apparattavla, som uppsattes
för belysningen i slottet torde va
ra en kuriositet i sitt slag. Den
har en mycket framträdande plats
i slottets ·nedre hall och är place
rad inom glas och ram. Det kan
för övrigt nämnas, att densamma
fortfarande användes, medan
ackumulatorbatteriet numera är
slopat.
År 1905 var ett bemärkelseår

ifråga om elektrifieringen av fa
briken. Detta år byggdes nämligen
en ångkraftstation på Kattholmen
i den byggnad, som nu inrymmer
tvättinrättningen. Först uppsattes
en 200 hästkrafters ångturbin
med en direktkopplad generator

för 500 V. Samtidigt uppsattes ett
ackumulatorbatteri med tillhöran
de laddningsaggregat för 2 X 220
volt likström. Senare uppsattes yt
terligare en turbin för 500 häst
krafter med dels en generator för
500 V, dels en generator för 2 X
220 V. I samband med uppföran
det av ångkraftstationen infördes
elektrisk drift och belysning i stör
re delen av fabriksbyggnaderna.
Samtidigt elektrifierades Farsta
lantgård. Några år senare elektri
fierades bl. a. kyrkan, "Bolagsbo
den" jämte en del chefsbyggnader.
År 1912 uppsattes i fabriken en
turbingenerator, som drevs paral
lellt med kraftstationen på Katt
holmen. År 1921 träffades avtal
med Älvkarleby kraftverk om le
verans av elektrisk kraft till Gus
tavsberg. För detta ändamål upp
fördes vid fabriken en transforma
torstation för nedtransformering
från 20.000 V. till 500 Volt och
därmed nedlades driften på Katt
holmen. I sanitetsfabriken bygg
des år 1939 en transformatorsta
tion på 1.800 KWa-20.000/500
V för ugnsdriften. För elektrifie
ring av bostäderna i samhället
byggdes under åren 1921 till 1923
ett 500 V fördelningsnät jämte ett
antal transformatorstationer med
tillhörande lågspänningsledningar
för 220/127 V inom samhället.
Detta ledningsnät användes fort
farande men har under årens lopp
utvidgats. Till följd av den efter

Byggmästare Danielsson med fru. Åldermän som njuta på de gamlas dag.
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hand ökade belastningen är nätet
för närvarande hårt belastat, var
för detsamma nu måste omläggas.
Den på senare tid även ökade an
slutningen och stigande förbruk
ningen av elektrisk energi inom
samhället framgår av följande. År
1936 var förbrukningen c: a
100.000 kilowattimmar, som för
delades på 580 abonnenter. År 1943
hade förbrukningen stigit till c: a
240.000 kilowattimmar, varjämte
antalet abonnenter ökats till c: a
700. Den avsevärt ökade förbruk
ningen är delvis beroende på att
elektriska spisar och kokplattor
börjat användas under de sista
åren.
Som förut nämnts måste det nu

varande distributionsnätet i sam
hället omläggas på grund av den
ökade belastningen. Denna om
läggning har påskyndats av de
nya bostadshus, som f. n. hålla på
att uppföras i norra delen av sam
hället.
För den planerade omläggning

en kommer ett helt nytt fördel
ningsnät för 6.000 Volts spänning
att anläggas i samhället, varjämte
nya transformatorstationer kom
ma att uppföras. I samband här
med kommer även spänningen på
lågspänningsnätet att efter hand
ökas till 380/220 V.
För det nya distributionsnätet

har utrymme reserverats i den nya
t:ransformatorstationen vid fabri
ken. I transformatorstationen kom
mer en särskild transformator på
800 KWa med erforderlig ställ
verksutrustning att inmonteras
för kraftförsörjningen i samhället.
Dessutom har utrymme reserve
rats för en framtida transforma-

tor för reglering av spänningen på
distributionsnätet.
Den på samhällets del· belöpan

de kostnaden för den nya transfor
matorstationen vid fabriken upp
går till c: a 60.000 kronor. I denna
summa är dock icke kostnaden för
nyssnämnda regleringstransforma
tor medtagen. Kostnaden för den
omläggning och utvidgning av di
stributionsnätet, som skall utföras
under innevarande år i norra delen
av samhället, kommer att draga
en kostnad av c: a 50.000 kronor.
Det kan omnämnas, att enbart den
högspänningskabel, som nu ned
lagts från transformatorstationen
till Höjdhagen kostar c: a 20.000
Som synes måste ett ganska be
tydande kapital nedläggas för di
stributionsnätet i samhället. Det
torde · emellertid icke råda något
tvivel om, att dessa kostnader på
lång sikt äro till båtnad för den
fortsatta utvecklingen av såväl fa
briken som samhället.
I detta sammanhang kan det

kanske vara av intresse att något
beröra den energitaxa, som tilläm
pas för hushållen. Före 1938 ut
gjorde energipriset 35 öre per
KWh oavsett förbrukningens stor
lek, men efter 1938 har införts en
s. k. blocktariff, vilket i princip in
nebär, att energipriset sjunker vid
stigande förbrukning. För att när
mare förklara detta har samman
ställts ett par exempel:

Exempel på strörnkostnad i en lägenhet
om 2 rum och kök (3 tariffenheter):

vinterkvartal. Förbrukning uppskatt
ningsvis 300 kilowattimmar (KWh).

a) Abonnentavg. per kvartal .. Kr. 1 :-
b) Energiavgifter:

För första 10 KWh per rum

3 . 10 KWh a 0:30 ,, 9:-

För följ. 20 KWh per rum

3 1X20 KWh a 0: 10 ,, 6:-

Resterande 300 - 30 - 60 =
210 KWh a 0:06

2860
Medelpris pr KWh 300 = 9·,5 öre.

sommarkvartal. Förbrukning uppskatt
ningsvis 150 KWh.

a) Abcnnentavg, per kv Kr. 1 :-

b) Energiavgifter:

För första 5 KWh per rum

3X5 KWh a 0:30 . . . . . . . . ,, 4:50

För följ. 10 KWh per rum

31Xl0 KWh a 0: 10 . . . . . . ,, 3:60

Resterande 150 - 15 - 45 =
105 KWh a 0,06

,, 12:60

Kr. 28:60

......... 6:30

Kr. 14:80

1480
Medelpris pr KWh 150 = 9,9 öre

Så snart ransoneringen på ma
terial upphävts, komma fortsatta
utbyggnads- och förstärkningsar
beten att företagas.

Anders Steen.

En av de nya stora transformatorerna. Kabeldragning vid bron.
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Det nya konsum
bygget i Gustavsberg.
Under de sista åren har vi här i

Gustavsberg haft det ganska be
svärligt på grund av den ständiga
trängseln och väntetiden i butiker
na. Klagomålen på denna punkt
har också varit många. Man kan
inte säga, att de varit oberättigade.
Styrelsen började också 1939-

40 se sig om efter möjligheter att
med nya butiker avhjälpa antydda
missförhållande, sedan projektet
med nybyggnad av huvudaffären
gick om intet. Dels gällde det att
ersätta butiken i Kullen 3 med en
ny affärsfastighet, dels att ordna
butiksförhållandena bättre också i
norra delen av samhället, särskilt
med tanke på Höj dhagsområdet.
Det visade sig då ur flera syn

punkter lämpligast att först bygga
en ny affär för samhällets södra
del. Så kom försäljningsstället Vil
lagatan 5 till och kunde öppnas
den 17 augusti 1942. Omsättning
en där blev väsentligt större än i
Kullen. En del kunder, som förut
gjort sina uppköp i huvudaffären,
flyttade över till Villagatan.
Trots den förbättring, som det

nya försäljningsstället innebar i
jämförelse med det gamla, var det
dock en otillräcklig förbättring för
samhället i stort. Flera nya affärs
lokaler måste komma till. Men det
är varken lätt eller förmånligt att
bygga i kristiden. Det är svårt att
få byggnadstillstånd, material och
arbetskraft. Kostnaderna blir ock
så under denna tid väsentligt hög
re än under s. k. normala förhållan
den.
Bostadsbebyggelsen i Höjdhags

området utvidgades dock. Därtill
har kommit den nu pågående be
byggelsen bortom Skeviksgatan.
Nu stod det klart, att ·man inte
kunde vänta med uppförandet av
en affärsfastighet i samhällets nor-
ra del.: .
Vid årsmötet i slutet av mars

innevarande år förelåg förslag till
en ny butik, som skulle förläggas
till den s. k. Grindstuplan. Tomt
platsen måste anses synnerligen
lämplig, dels med hänsyn till Höjd
hagen och det nya bebyggelseom
rådet, dels med tanke på den äldre
bebyggelsen i Skeviksgatan och
Höjdgatan.

fasaden åt det nya bebyggelseomrädet,

Ritningarna, som utförts av K.
F: s arkitekt, Olof Thunström, un
derkastades en ingående gransk
ning och sedan en rätt betydande
omarbetning. Ett extra fullmäkti
gesammanträde har därefter god
känt dem, byggnadstillstånd har
erhållits och arbetet har påbörjats.
Grävningarna och de rätt betydan
de sprängningarna för grunden är,
då detta skrives, klara. När tid
ningen utkommer torde grundlägg
ningsarbetet vara i full gång.
Grindstuplanaffären eller Höjd

hagsbutiken - eller vad den nu
kommer att kallas - får samma
storlek, planläggning och kapaci
tet som affären i Villagatan.
Mjölk- och charkuteributikerna
blir dock större än i Villagatan,
men speceriavdelningen blir i mot
svarande grad mindre. Denna upp
delning grundar sig på erfarenhe
terna från Villagatan. Källarvå
ningen kommer, att- förutom att
där inrymmes pannrum, bränsle
förråd och källare - också utnytt
jas till lagerlokaler. Bakom buti
kerna blir det också goda lagerut
rymmen.
Då den nya butiksfastigheten

självfallet måste ansluta sig till
terrängen och den omgivande be
byggelsen, kunde man inte välja,
vilken byggnadstyp som helst.
Byggnaden blir dock ganska origi
nell och ej av de vanligast före
kommande typerna. Endast envå
ningshus kunde komma ifråga,
enär den omgivande bebyggelsen
har denna struktur. Men hur skul
le man få utrymme för nödiga bo-

stadslägenheter, om man inte kun
de bygga i två våningar? Proble
met löstes så, att det blir ett en
våningshus, vare sig man betrak
tar det från Höjdhagen eller från
det nya bebyggelseområdet. Men
på grund av att marken sluttar så
starkt, som den här gör, kan över
det plan, i vilket butikerna in
rymts, läggas in bostadslägenheter
i andra våningen av husets Höjd
hagssida. Då emellertid denna si
da av huset ligger högre än den
andra, kommer byggnaden att
även från detta håll te sig som ett
envåningshus, vilket framgår av
skissen här nedan. På detta sätt
får byggnaden en vacker fasad
även åt Höjdhagssidan. I denna
våning inrymmes en trerumslägen
het för föreståndaren och tre bo
stadsrum för den övriga persona
len.
Den nya butiken kommer att

medföra en betydande avlastning
från huvudaffären. Detta får i sin
tur stor betydelse, då huvudaffä
ren skall om- eller nybyggas. Det
är nog en allmän önskan, att detta
skall ske så snart som möjligt.
Och det kan inte få -dröja länge
med den saken.
Det nya konsumbygget vid

Grindstuplan skall emellertid visa
- sig vara ett gott steg i förbätt
ringen av våra butiksförhållanderi
i Gustavsberg. Och vi hoppas att
denna nya affär inom kort skall
kunna öppna sina dörrar för den
köpande allmänheten.

Oscar Lövgren.

fasaden åt Höjdhagsområdet.
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FO RDJUPAD DEMOKRATI.
Under de senaste decennierna

har reformer genomförts, vilka gör
oss i politiskt avseende jämnställ
da. I och med införandet av all
män och lika rösträtt kan alla
medborgare i samhället i lika ut
sträckning göra sig gällande vid
politiska eller kommunala val. Ge
nom vår socialpolitiska lagstift
ning har en människovärdigare
tillvaro tillförsäkrats oss. Sam
hället har i högre grad tagit an
svaret för sina medlemmar. Ge
nom arbetskyddslagen har även
arbetsgivarna fått sig förelagda
vissa minimala regler för skyddan
det av de anställdas hälsa.
Allt detta är naturligtvis i och

för sig inte så märkvärdigt. Det
är bara vad som fordras av ett
ordnat samhälle för innevånarnas
säkerhet och trevnad. Vad jag här
vill påvisa är endast, att det från
samhällets sida finns en strävan
till demokrati, till jämnställdhet
ifråga om människans värde.
Men denna demokrati ligger i det

yttre, i den av lagar fastställda
formen för mänsklig samvaro. Des
sa lagar förändrar inte umgänget
människorna emellan. De tar inte
bort den svenska stelheten. Vi le
ver fortfarande i vissa sociala
grupper, vilkas gränser inte får
överstigas. Dessa grupper bestäm
mes av vilken tjänsteställning ve
derbörande innehar. Det är här de
mokratin, den fördjupade demo
kratin, bör satta in. Förutsättning
en för ett gott samhällsliv är, att
vi alla, inte bara inför lagen utan
även i den vardagliga sammanlev
naden, söker bli sanna demokrater.
Alla som arbetar, alla som utför

en gagnelig gärning, måste få kän
na att de är en del, och en viktig
sådan, av själva samhället. De
måste få känna att deras verk och
ställning i samhällslivet är lika be
tydelsefull som någon annans. Det
blir ju ofta så i mindre samhällen
som vårt, att innevånarna indelas
i klasser och kategorier. Dessa
klasser bestämmas ofta av inkom
sten. En person med god inkomst
kan ju intellektuellt stå ganska
lågt, men ändå vinna erkännande.
Medan däremot en tyst och tillba
kadragen person, som kanske har
gott huvud men inte förmåga att
träda fram och göra sig gällande,
ofta stämplas som mindervärdig.

Den demokratiska anda, som skul
le kunna göra livet rikare och ska
pa fram den rätta känslan av sam
hörighet människorna emellan,
saknas i allt för stor utsträckning.
Här råder en allt för stor skill

nad mellan den högre och den läg
re inkomsttagaren. Den högre in
komsttagaren har ju redan i det
förhållandet att han har en högre
lön en fördel. Flera fördelar bör in
te givas honom. Ute i det vardag
liga livet bör vi vara likställda.
Ett område, där demokratin har

stora /landvinningar att göra, är
inom arbetslivet. Genom den lag
stiftning, som finns på detta om
råde: arbetskyddslagen, olycks
fallslagen m. m. har samhället ve
lat skydda arbetarna för de största
riskerna. Men ifråga om de inre
förhållandena inom respektive fö
retag finns intet lagstadgat. Här
råder ofta godtycke och översitte
ri. Företagaren har intresse av att
skapa största möjliga produktion,
men han ser inte alltid förutsätt
ningarna härför. Om man inom in
dustrin sökte förverkliga en för
djupad demokrati, skulle säkerli
gen produktionen höjas. Det gäl
ler här att uppträda på ett kam
ratligt sätt, att visa sina underord
nade, att även de är medarbetare i
företaget. Varje befattningshava
re bör uppträda så mot en under
ordnad, som - han önskar att denne
skall uppträda mot honom själv.
Han bör inte ta hänsyn varken till
överdriven artighet, kryperi eller
skvaller. Han bör i stället se till
vederbörandes prestation och goda
vilja. De flesta med en högre ställ
ning lida av komplexet, att deras
auktoritet skulle minskas genom
ett kamratligt uppträdande. Detta
är fullkomligt fel. Genom att göra
sig till sin underlydandes likställde,
skapar han i stället trevnad och
arbetslust, där han drar fram.
Spörsmålet är här sett ur Gus

tavsbergs synvinkel. Troligtvis ter
sig dessa problem annorlunda i en
storstad. Där är man sig själv, när
man slutat sitt arbete. På gatan
är alla lika. Men så är det inte i ett
mindre samhälle. Samma rangord
ning, som råder i fabriken, gäller
även utanför densamma. Att rätta
till detta problem är mycket svårt,
det måste här bli en skolning av
såväl de små som de stora i sam-

hället. Den bästa vägen vore nog
att söka utvidga samhället, att sö
ka få hit flera företag, flera indu
strier. Detta skulle rent psykolo
giskt vara lyckligt för Gustavs
berg. Det skulle göra människorna
friare. Det skulle kulturellt och
ekonomiskt höja samhället. Det
skulle ge oss möjlighet att höja oss
över många av de komplex, som vi
nu lider av.
Är det inte så att vi gustavsber

gare lider av en allt för stor auk
toritetsdyrkan? Vi tror så mycket
om andra och så litet om oss själ
va. Vi erkänner så lätt en utom
stående men inte gärna en av våra
egna. Denna inställning har ofta
visat sig vara felaktig. Visserligen
har vår horisont varit begränsad,
vår synvinkel snäv, men vi bör för
den skull inte tro, att alla andra
äro så märkvärdiga. Vi måste för
stå att alla, hur duktiga de än tror
sig vara, inte är mer än männi
skor. Människor med en viss för
måga men också begränsning.
Inom det demokratiska samhället
kan alla finna en uppgift.
Demokratin är den form för sam

hällsorganisationen, vilken ger
medborgaren den största rätten till
politiskt medinflytande. Inom de
mokratin kan alla goda krafter
samverka. I det fallet har vi nått
ganska långt, men här får vi inte
stanna. Det gäller att föra demo
kratins anda ut i det praktiska li
vet. Det räcker inte att endast med
tungan bekänna sig till demokra
tin, det gäller också att leva som
en demokrat. Vi måste erkänna
våra medmänniskor som likaberät
tigade, vi måste minska klyftan
mellan hög och låg, vi måste ge
alla samma rätt och samma chan
ser. Gör vi det med uppriktighet
och som det enda naturliga, då är
vi på väg mot den fördjupade de
mokratin.

Erik Wadsfröm.
--0-

Meddelande om tidningen Vi.
Enligt beslut å konsums års

möte betalar varje medlem från
och med nästa år en kr. för tid
ningen Vi. Den tillställes med
lemmarna på vanligt sätt. Av
giften uttages å återbäringen
1945. Den som inte önskar tid
ningen nästa år må anmäla det
ta till konsums kontor senast
under nov. månad.

Konsum Gustavsberg.
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Fritidsslöjden
När undertecknad sommaren

1942 fick anställning vid A.-B.
Gustavsbergs fabriker, fick jag i
uppdrag av ing. Olson att för ung
dom starta kurser i träslöjd i Gus
tavsberg. Det låg fabriksledningen
varmt om hjärtat att anordna sys
selsättning för ungdomen under
dess fritid. Generösa anslag sak
nades ej för inköp av verktyg och
hyvelbänkar. Värre var det med
lokalfrågan. Den enda lokal, som
det första året stod till förfogan
de för slöjd, var gamla snickar
verkstaden. Någon lokal inom fa
briksområdet kunde på grund av
försäkringstekniska skäl inte ifrå
gakomma. Verktyg beställdes,
ävenså hyvelbänkar, men då leve
ranstiden på hyvelbänkarna var
lång, startade vi kursen innan des
sa var levererade. Vi delade hyvel
bänkar med snickarna i verksta
den. Att detta gick, var väl både
snickarnas och vår förtjänst.
Under höstterminen 1942 an

mälde sig ett 20-tal ungdomar till
slöjdkursen. Vi sysslade denna
första termin till stor del med mo
dellplansbygge., Bättre fart blev
det på själva slöjdandet under vår
terminen. Då hade hyvelbänkarna
levererats och varje slöjdare kun
de få sin bestämda arbetsplats.
Under vårterminen 1943 hade del
tagareantalet vuxit till 36, förde
lade på tre grupper, därav även en
del äldre. Ämnen till skidor hade
anskaffats och ett 15-tal par ski
dor slöjdades under vårterminen.
Likaså slöjdades radiobord, barn
sängar, bokhyllor, kaffebrickor,
skålar m. m.
I snickarverkstaden hade vi till

gång till svarv. En del av slöjdar
na svarvade fat och skålar. På
hösten 1943 flyttade vi in i ny fin
slöjdsal, inredd i nya ungkarls
hemmet, Mariagatan 13. Därmed
har vi fått en förnämlig slöjdlokal,
som ifråga om uppsättning av
verktyg och hyvelbänkar är myc
ket fin. Dessutom är lokalen ljus
och trevlig och mycket trivsam att
arbeta i. Deltagareantalet var på
höstterminen 1943 48 st. och på
vårterminen 36 st. Antalet delta
gare varierade något på grund av
inkallelser.
När det i allmänhet talas om

träslöjd, tänker sig väl de flesta

I

I Gustavsberg.
tillbaka till sin skoltid och den
slöjd de där kom i kontakt med.
Det var, som vi alla vet Näässlöj
den och dess modellserier, som var
förhärskande. Det var paketpin
nar, blomsterpinnar, smörspadar
och yxskaft m. m. Någon utsväv
ning vid sidan om dessa serier var
1 de flesta fall otänkbar. Därför
fick pojke efter pojke i samma fa
milj stå och slöjda precis likadana
saker. I bästa fall kom dessa till
praktisk användning men i de fles
ta :fall hamnade de på vindar till
föga gagn för sina upphovsmän.
I detta sammanhang bör dock

påpekas att de modellserier som
utgick från Nääs inte var mening
en att slaviskt följas. Meningen
var, att lärarna, inom ramen av
dessa serier, skulle, var och en på
sin ort, foga sådana ting, som var
karaktäristiska för den skola, ort
och landskap, där de verkade. Att
så ej varit fallet, vet vi, ty slöjden
var i Sverige lika både i norr och
söder. Att det härvid skett stora
förändringar är främst professor
Carl Malmstens förtjänst. Han har
nedlagt mycket arbete på slöjdens
område. Att slöjden i ungdomsar
betet är en viktig detalj i de ungas
fostran, behöver man inte vara
psykolog av facket för att inse. Ut
vecklandet av handens förmögen
heter är oskattbart för männi
skan. "Näst efter språkförvärvet
är förmågan att bruka händerna
livets största tillgång".
Den nutida tekniken har ju i

grund omvandlat människornas

Ett av de slöjdade borden.

Tvenrre av de tillverkade instrumenten.

liv. Den har gett oss större möj
ligheter till individuellt utvidgande
av våra kunskaper på grund av
den större fritid som medföljer ett
rationaliserat arbetsliv. Att sedan
bruka denna fritid, så att man får
glädje och nytta av den, beror ju
av var och en personligen.
De ungdomar och även äldre,

som hittills deltagit i fritidsslöj
den i Gustavsberg, har där fått
möjlighet att tillverka sådana
ting, som de haft behov av i sin
dagliga gärning. Att slöjdandet
och val av slöjdmodell skall stå i
omedelbar kontakt med det dagli
ga livets behov är oomtvistligt.
Sålunda har deltagarna slöjdat ett
40-tal par skidor, om man nu skall
räkna upp antal. Vidare har ett
15-tal musikinstrument av mando
linform gjorts. Musikinstrumen
ten är av enkel konstruktion, men
kan dock skänka sina ägare glädje
och förnöjelse. Radiobord är även
en omtyckt slöjdmodell, ävenså
kaffebrickor, skålar och fat m. m.
som lämpar sig väl att ge bort som
present. Ungdomar, som går i gif
tastankar, har möjlighet att till
det blivande hemmet slöjda många
ting som behövs för detta. Här kan
man säga, "att eget arbete är
guld värt". Inte bara det att man
sparar en slant, utan man får även
erfara den glädje, som det egen
händigt skapande arbetet ger.
Äldre deltagare har slöjdat leksa
ker och barnsängar till sina tel
ningar. De har även gjort någon
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m q.RITT CJ.j.oRUM
Porslinsbutik,

Vigda:

den 23 juli porsl.-arb. Bertil Aug.
Petersson, ö. Stenhuset, och
sjuksköt. Frida Astrid Maria
Karlsson, Växjö,

den 12 aug. bussföraren Karl Ar
vid Karlsson, Villagat. 2, och
fröken Stina Margareta Toma
sine Sandberg, Stockholm,

den 19 aug. revisorn Sten Kristian
Verner Nordin, N. Mälarstrand
8-10, Stockholm, och kontoris
ten Maj Matilda Kristina Modin,
Strandvik,

den 20 sept. porsl.-arb. Harry Sig
vard Jönsson, Mariagat. 13, och
porsl.-arb. Karin Maria Elisabet
Norberg, Tallåsen 25.

present att överraska sin fru med.
Slöjden har också förmåga att

sammanföra individer. Befriad
från all konkurrensanda kan den
bli en umgängesform av stimule
rande karaktär. Inte genom en väl
villig passiv inställning, utan ge
nom medverkan, genom inlevelse i
rent mänskliga värden kan den be
tyda mycket för kontakten indivi
derna emellan.
Nu får man hoppas att den mö

da o. det kapital som A-B. Gustavs
bergs fabriker nedlagt för ordnan
det av denna detalj av ungdomens
fritidssysselsättning skall vara till
nytta och glädje för alla. Vi har
nu en förnämlig slöjdsal och där
med en tillgång, som rätt brukad
kan skänka oss mycken nytta och
glädje.

Födda:
den 11 aug. Lars Erik Valdemar,
s. t. porsl.-arb. Albert Valdemar
Pettersson, Mariagat. 1, o. h. h.
Aina Sofia Margareta, f. Jans
son,

den 13 aug. Ingvar Herbert, s. t.
konstnären Arne Herbert An
dreas Sandström, N. Lagnö, o. h.
h. Inga Birgit, f. Kullin,

den 17 aug. Maud Elisabeth, d. t.
sågverksarb. Sven Hilding Svan
berg, Strandvillan, o. h. m. Em
ma Elisabet, f. Norström,

den 28 aug. Manja Eleonor, d. t.
affärsbitr. Bernt Rudolf Eriks
son, Mörtnäs, o. h. h. Manja Eli
sabet, f. Karlsson,

den 28 aug. Göran Lennart, s. t.
porsl.form. Oscar Herman Fall,
Charlottendal, o. h. h. Ester Ma
ria, f. Backman,

den 29 aug. Asta Birgitta, d. t. la
gerarb. Karl Vilhelm Olsson,
Mariagat. 6, o. h. h. Olga Karin
Elida, f. Persson,

den 2 sept. Björn Erik, s. t. porsl.
arb. Erik Gustaf Oscar Karlsson,
Skeviksgat. 3, o. h. h. Gerda
Linnea, f. Andersson,

den 9 sept. Björn Olof, s. t. chauf
fören Gustav Erik Torsten Ols
son, N. Stenhuset, o. h. h. Maj
Elisabet Ingegerd, f. Johansson,

Överlämna
förtroendefullt
all omsorg vid
diidsfallet till

DAHDJEL~
BJEG RA.WNINGSBYEÅ

Odengatan 84 Stockholm
Ring vårt ombud:
fru LISA JOHANS-SON

Tef:"°"Oustavsberg 174
eller direkt 30 B4 42 '1[30 93 93

aprilnumret av "Gustavsbergaren"
har en insändare efterlyst en butik där
samhällsbor, som icke äro anställda vid
fabriken, kunde göra sina inköp av
porslin. Detta är ett riktigt påpekande.
Frågan har under många år varit aktuell.
Sedan 3 år tillbaka ligga ritningar färdi
ga för inredning av en för detta ändamål
reserverad lokal, som emellertid ej kunnat
utrymmas enligt uppgjord plan.
Någon som helst annan lokal lämplig till

butik har icke funnits att disponera inom
tabriksornrådet, där den av praktiska skäl
bör ligga. Vid nu pågående ombyggnad
av fabriken ha vi emellertid tagit hänsyn
även till denna sak. En lösning av frågan
är därför inte fjärran.

R u 11 e S u 11 d i 11.

den 23· sept. Karin, d. t. försäljn.
chefen Rune Gerhard Sundin,
G: la Vägen 4, o. h. h. Rut Olga
Ingeborg, f. Hansson,

den 24 sept. Leif Erik Lennart, s.
t. ugnsarb. Nils Lennart Åke
Berglind, Kullen 4, o. h. h. Signe
Linnea, f. Nilsson.

Ture Persson.

Döda:
den 12 aug. sortererskan Elin Eli
sabet Johansson, f. 26 mars 1903
(41 år), Ingarögat. 5,

den 9 aug. fru Dagmar Ingeborg
Andersson, f. Jonsson, f. 18 febr.
1899 ( 45 år), h. t. ugnsarb. An
ders Bernhard Andersson, Ma
riagat. 10,

den 26 aug. fru Gerda Maria Ols
son, f. Larsson, f. 12 april 1890
(54 år), h. t. f. d. förrn. Karl
August Aldor Olsson, Grindstu
gat. 1,

den 12 sept, f. d. snick. Karl Au
gust Lätt, f. 11 febr. 1861 (83
år), Ålderdomshemmet,

den 17 sept, snick. Karl Joel Lun
din, f. 20 juni 1872 (72 år),
Gindstugat. 4,

den 27 sept. änkefru Hilda Kristi
na Nilsson, f. Eriksson, f. 31 jan.
1864 (80 år), ä. e. snick. Nils
Gustaf Nilsson, Höjdgat, 9.

Johan Movinger.
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Sant och saga om de två kvarnhjulen.
Nybyggnadsarbete och därmed

sammanhängande rivning av gam
la anläggningar föra alltid tanken
tillbaka i tiden. Man tänker på de
dagar, då dessa nu uttjänta an
läggningar voro nya och värdiga
exponenter av sin tids tekniska
kunnande. Man tänker även på de
samtida människorna och de för
hållanden under vilka man då lev
de. Utan att ha överdrivet livlig
fantasi får man mycket lätt en för
nimmelse av den starka person,
som oberoende av sin direkta när
varo, styrde de mindre starka till
rätt eller orätt, till framsynta verk
eller till mindre kloka nycker. Allt
i en skön blandning eller rättare
oskön blandning.
Något av det mest markanta i

Gustavsbergs samhällsbild av idag
är väl det stora vattenhjulet, som
genom rivningsarbeten nu efter
50-årig fångenskap åter fått kom
ma ut i solen. Förbipasserande
stockholmare tro säkert att fabri
ken här tänker öppna någon sorts
nöjestivoli med ett illuminerat
"Lyckans hjul" i jätteformat som
förnämsta attraktion. Vinst varje
gång! Men så är icke fallet. Det är
något betydligt förnämare. Det är
ett monument, som kommit i da
gen för allmänt beskådande, ett
minnesmärke som vittnar om ska
paranda och energi av rätt ovanli
ga mått, både av den som beslutat
om dess tillkomst och den som ut
fört verket. Personligen uttrycker
jag den förhoppningen att hjulet
alltid måtte få stå kvar och pryda
upp fabriksprofilen.
Skulle vi icke kunna försöka

drömma oss tillbaka till 1880-talet
och se hur det var med vårt vat
tenhjul då? Vem skola vi ha till
färdledare? Givetvis byggmästare
Danielsson, eftersom det är han
som har byggt hjulet. Alltså, herr
Danielsson, nu starta vi.
Omkring år 1750 byggdes ett

vattenhjul av trä med c: a 8 me
ters diameter, vilket drevs med
vatten från Kvarnsjön. Vattenhju
let var inrymt i träutbyggnaden
på ett av de närmaste husen å bil
den här bredvid. Inom parentes
sagt var Gustavsberg på den tiden
icke någon porslinstillverkare, utan
tillverkningen bestod då av tegel.
Först år 1827 startades porslins
tillverkningen, men hjulet har väl

då drivit några kvarnar av ett el
ler annat slag. Det lustiga med
det hjulet var emellertid att -det
drogs av en oxe, inte när det fanns
tillräckligt med vatten utan när
vattnet inte orkade upp till hjulet,
och det lustigaste med den oxen
var att den bodde i kvarnhusets
övre våning eller med andra ord på
sin arbetsplats. Den var antagli
gen buren upp dit när den var en
liten kalv, och ner kom den troli
gen som oxstek. Men den måste
väl äta, säger tvivlaren. Åtminsto
ne de tider den drog hjulet. Annars
skulle den ju icke ha något, för
som bekant heter det ju,. att den
som inte arbetar skall heller inte
äta. Men nu var det emellertid så,
att taket var bevuxet med gräs,
o. där fick oxen gå upp och beta av
gräset, så att det blev lagom långt.
Men, säger tvivlaren, av bilden

att döma tycks huset ha tegeltak.
Ja, det ser faktiskt så ut, men det
får fotografen svara på. Han -sva
rar väl då, att det endast var bort
re sidan av taket, som var gräsbe
vuxen. Men den sidan kan man in
te se på bilden.
Nåväl, men det hjulet hade en

olustighet också, säger Danielsson.
Det var nämligen så, att det höll
sig helt högst en timma i taget.
Sedan måste det stannas och re
pareras. Men år 1893 fick jag or
der av brukspatron att bygga ett

nytt hjul. Det tog jag till lite stör
re. 9,5 meter i diameter blev det.
Nu gjorde jag allt i järn utom
själva bottnarna i hjulet, som jag
gjorde av lätt utbytbara träplan.
Och det är just detta hjul, som nu
skall stå som ett minnesmärke
över vår gamla tid.
Men det var mycket arbete in

nan det gick som det skulle. Till
slut gick det dock riktigt bra. Jag
minns, fortsätter Danielsson med
ett soligt leende, en söndag förmid
dag år 1894, då jag höll på att
provköra. Brukspatronen kom ned
tillsammans med en annan herre.
"Vem är det" ? röt han. "Det är
Danielsson", svarade jag. "Vad gör
Ni här", fortsatte patron. "Jag
skall provköra vattenhjulet", sade
jag. "Tar det lång tid"? "Nej ba
ra några minuter". "Det är bra,
då vill jag se på". Hjulet gick fint,
och patron sprang upp och ner för
att riktigt se efter, och när han
hade hållit på en god stund och rik
tigt övertygat sig om att det gick
bra, gick han fram till mig och sa
de: "Jag är nöjd med hjulet, och
här har Danielsson 200 riksdaler
som tack." Den gåvan, slutar Da
nielsson, var den första och enda
dusör jag fått av Gustavsberg.
Ja, ärade läsare, det var sant

och saga om de två vattenhjulen,
återgiven i något fri form. Even
tuellt komma vi senare att tillsam
mans göra ytterligare besök vid
några andra gamla minnesmärken.

G. Granelli.

Fabriksområdet under förra seklet.
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Några data ur lngarö historia.
Ur två föredrag i A. B. f. i Gustavsberg av teol. d:r

Torsten Wanngård.

Forts. från föreg. nummer. 1719 från Gävlebukten till Bråvi
På tal om landhöjningen kan ken, varvid även Beatelund brän

det nämnas, att de lägre liggan- des ned. Samma år gifte sig emel
de delarna av Skälsmara by lertid Bror Rålambs enda dotter
i Ingarö för ej så länge se- med friherre Olof Cederström.
dan tidvis stodo helt under vat- Denne hade på sin tid blivit av rå
ten. Mare eller mad är ju en land- det sänd till Karl XII i Bender, fick
bit, som då och då översvämmas. vara med om kalabaliken och satt
Skäls- ( el. Skills-) maren är alltså fången i samma rum som kungen.
en stundom överfluten äng, som Han dog dock först 1745 och bars
skiljer gårdarna åt (skäl = ordet till graven av 12 söner av vilka
skäl i t. ex. vägskäl). Åtskilliga Anders ärvde Beatelund. Denne
gårdsnamn på Ingarö nämnas re- gjorde Beatelund jämte andra går
dan under medeltiden; Kalvnäset dar i · Uppland till fideikommiss
1322, Fagerholm 1409, Skälmara, 1791. Sedan har Beatelund varit i
Björnö och Långvik år 1504. Sto- Cederströmska släkten till år 1917,
ra och Lilla Kornäs lågo vid in- då det med tillåtelse försåldes till
loppet från Baggensfjärden till bankdirektör Carl Frisk, som bör
Kolström, egentligen på Farsta- jade stycka de väldiga arealer, fi
landet, men som dessa gårdar kom- deikommisset slagit under sig. Det
mo att spela en ofantlig roll för hade till slut omfattat Beatelund,
den sociala utvecklingen i Ingarö Bergvik och Brunn med en strand,
samt vid församlingsbildningen år som på ingarösidan sträckte sig
1825 kommo att tillhöra Ingarö, från Nybygget (nu Baldersnäs)
ha de medtagits här. vid Nämdöfjärd till Fågelvik vid
Just dessa sistnämnda gårdar Lagnöström. Därtill en avsevärd

bildade stommen i säteriet Be a- sträcka på Farstalandet. Det är
t e l u n d, som grundades av presi- klart, att i stället för fria bönder
denten och riksrådet friherre nu uppkom en samhällsklass bestå
C 1 a e s R å l a m b. Stora Kornäs ende av arrendatorer eller torpa
( el. Kårnäs) var den förnämsta re. Det förklarar den självständiga
delen och här uppförde Rålamb ett bondekulturens undergång. Visser
ståndsmässigt corps de logis och ligen klarade sig några bönder un
kallade gården (efter sin andra dan de [ordhungriga herrarna,
hustru Beata Soop) Beatelund. men de voro för få för att sätta
Detta var på 1670-talet. Enligt sin prägel på utvecklingen.
muntlig uppgift från ryttmästare Torpen voro så många, att fi
Leuhusen skall hans släkt vid sam- deikomisset praktiskt taget hade
ma tid slagit sig ned på det andra fri .arbetskraf't. Torparen hade att
storgodset i Ingarö, Säby. på order infinna sig i "herrgårn".
Beatelund kom dock att i Ingarö Arbetsdagen började kl. 5 och slu
historia spela. en större roll såväl tade kl. 8. Något fritidsproblem
på ont som på gott. Men först nå- existerade givetvis icke, allrahelst
got om dess ägare. Under Karl som flera hade timslång väg till
XI: tes reduktioner dog Claes Rå- och från arbetet. De som hade sin
lamb och Beatelund innehades se- tur i ladugården brukade vintertid
dan av hans son Bror Rålamb, en gå dit kvällen förut, övernatta i
äkta karolin, som var med vid Nar- oxhuset och börja rotfruktskär
va, Clissow, Duna, Holofsin och - ningen kl. 4. Arbetstakten var väl
Pultava och satt fången i Sibirien. i de allra flesta fall icke forcerad,
Hans hustru fick under tiden för- och "Cederströmarna" voro icke
svara Beatelund mot Kammarkol- obilliga i sina krav, men "betingen"
legiums reduktionskrav. Det var kunde nog ibland vara ganska
många krigaränkor, som denna tid pressande och själva systemet var
ensamma fingo sköta gårdarna och föga ägnat att väcka arbetsgläd
kämpa för sina barns existens. Till- je. Särskilt på 1800-talet synes det
ståndet i riket var ju också efter 'Varit ganska fattigt i Ingarö. Men
Karl :XU: tes krig bedrövligt med detta var ju förhållandet i hela
missväxt och hungersnöd. Till det- vårt land, innan gruvor och skogar
ta kom ryssarnas härjningar år · exploaterats; järnvägarna kommit

i gång och bankerna börjat sin
penningförmedling i större ut
sträckning. Desto hedersammare
är det, att de flesta torpstugorna
voro välskötta med sina pelargoner
i fönstren och prydnadssaker från
Gustavsberg. För att nu ej nämna
täppan utanför med fruktträd och
blommor. Efter sekelskiftet inträd
de också ändring därutinnan, att
arbetsdagarna mer och mer ersat
tes med arrende i penningar. Det
ta betydde oerhört mycket för
sj älvständighetskänslan, arbets
glädj en och inkomsten. Nu håde
också sommargästerna börjat
komma i ökat antal. Men Beate
lund och Cederströmska släkten
har även verkat mycket gott och
jag kommer nu till en alldeles spe
ciell insats, som denna ätt gjort
till Ingarö församlings fromma.
Därmed är jag framme vid Sa
muel ödmann.
I det instruktiva föredrag, som

överlärare Gezelius höll vid folk
skolans hundraårsjubileum, kom
han att nämna, att Ingarö redan
på 1700-talet hade folkskola. Till
detta märkliga förhållande skall
här lämnas en förklaring. Först
är dock en kort orientering av
nöden.
Den väldiga omvälvning r e

f o r m a t i o n e n medförde ver
kade föga på allmänna tänkesät
tet. Den medeltida världsbilden
stod orubbad kvar ett gott stycke
in på 1700-talet. Massiv vidske
pelse härskade. "Häxor" brändes
i god tro. 1600-talets människor
levde i stor utsträckning i Gamla
Testamentet. Mose lag gällde i
vissa stycken lika högt som svensk
lag. Utomordentligt värdefulla in
blickar få vi i Troels-Lund, Dag
ligt liv i Norden i det 16. aar
hundrede. Det ligger en stark rea
lism bakom Geij ers sats: "Den
rätt kan läsa sitt Fader vår han
räds varken Fan eller trollen, fast
det är mörkt långt bort i skogen".
Naturen med kometer och andra
"tecken" på himmelen, haven med
dess okända djup och hemska o
djur, den mörka skogen m. m., allt
injagade en viss fruktan. Renäs
sansen och humanismen verkade
föga i de breda lagren. Men i den
mån välmågan i de högre borger
liga kretsarna steg, utvecklades
självmedvetenheten och en kri
tisk uppfattning gentemot den
härskande meningen, framförallt
mot den katolska · kyrkan med
dess medeltida åskådning och
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maktspråk. "Upplysningsmännen"
vägra att tro på annat än iaktta
gelse och erfarenhet. Den gamla
trosvägen överges radikalt. Re
spektlöst närmar man sig natu
ren. Den blir nu föremål för
forskning ej för antaganden. Det
"u p p 1 y s t a f ö r n u f t e t" krä
ver klarhet. De engelska filoso
ferna ginge i spetsen, fransmän
nen följde efter, och upplysnings
männens program vann terräng
bland bildade även i Norden. Gus
tavianerna voro med Kellgren i
spetsen upplysningsmän av kla
raste vatten. Det största namnet
är dock Carl v. Linne, vilken inom
naturvetenskapen med större
framgång än någon annan i sam
tiden bröt väg för erfarenhets
forskningen. Nu är att märka, att
upplysningsmännen även voro
mycket intresserade av skolning
och uppfostrans problem. Allt det
ta måste vi ha i minnet för att
kunna rätt förstå och värdesätta
S a m u e 1 ö d m a n n. Han var
ju Linnes lärjunge och därmed na- .
turforskare av upplysningstyp. ~
Särskilt intresserade honom fåg-4~
larna, och på detta område synes -;,,,~ 'lJ:e~
han ha överträffat sin store läro- <>li1;-v.~Klie±{l
mästare. Belysande för hans metod ~~
t~tha~~:;~~iu~P;;a:t:~~;na~k~l~~ -=0i{:~:~::'.~:·=:=::~~-:!.=::: =::':c":-: ;·:·:·c~-:-?::~~• ~-_--:; ~~ ':·<_-(_: ~-~~s:•:<'~:-~:-:"}_".;:;.~~,_c!-Y:?~~ ~-~-~!?!=~;:~.!:''
dessa under vintern ligga i dvala
på kärrbotten. ödmann anteck
nar nu under flera år data för
kärrens islossning och - svalor
nas återkomst. Dessa data stäm
ma ej överens. Han yttrar några
funderingar om att kanske vatt
net behövde uppvärmas något, in
nan svalorna kvicknade till, men
slutar med att säga klart ifrån,
att saken är dunkel. Anade han
sammanhanget, var han allt för
klok för att lik en Erasmus Mon
tanus utsätta sig för förföljelse
från hela samtiden.
Samuel ödmann var född julda

gen 1750. Han uppfostrades i sin
barndom hos sin morfar, prosten
Samuel Wiesel och gick sederme
ra i Växjö gamla berömda läro
verk och gymnasium. Han har
kärleksfullt och målande skildrat
prästgården och socknen samt sin
gamla skola i Minnen från hem
bygden och skolan, den första
svenska hembygdsskildringen, en
härlig bok, som varje svensk bör
läsa. Han skämtar om de ärevör
diga dryckeskärlen, berättar med
förtjusning om ostmöten och hum-

lekvällar och ungdomens oskyldi
ga lekar. Och skildringen når sin
höjdpunkt när den kommer in på
julsederna och julottan där me
nigheten sjunger den dåtida jul
psalmen, Den signade dag, och
alla vuxna tillsammans som en he
lig kyrka begå Herrens heliga
Nattvard. En socken där allt an
das frid och lycka. Där prästen
heter "käre far i prostgården" och
hade de fyra kardinalreglerna för
sitt liv: att vårda sin församling,
förestå sitt hus, betala sina krono
utskylder och lyda sin biskop.
"Han sj elf, med Fru och döttrar
sågos alltid till häst wid insocknes
resor. Hans döttrar woro uppfödde
till Amazoner".
Eller läs hans skildring från de

fyra lägsta klassernas_ i Växjö
skola gemensamma arbetsrum:
"Fyra gossar, som, för att höras,
nödgades skrika med full hals,
och fyra Colleger, som rättade

med lika dundrande stämma, samt
ständig interfoliering med risslag,
gråt och mycket skrän, gjorde, att
den, som stod i dörren, icke kun
de urskilja något ord, utan trod
de sig wara stadd i en dröm, der
allt blandades med jämmer och
oreda: Latin, Cateches, glosor och
stryk."
I Uppsala studerade ödmann om

somrarna för själva Linne, som
gav sina "landsmän", smålän
ningarna, gratisundervisning. På
vintrarna tjänade han sitt bröd,
fattig som han var, som informa
tor i Helsingland. Han hade ej råd
att ta magistergraden (nuvaran
de fil. d: r) utan lät prästviga sig
och · hamnade som huspredikant
år 1774 hos dåvarande general
Pfeiff på Lemshaga i Värmdö
socken. I dessa nejder blev öd
mann medelpunkten i de bildades
cirklar. Man svärmade ju då för
naturvetenskapen, och ödmann

I; änge dröjde det innan den keramiska tekniken tog den

moderna industriens resurser till hjälp. Ända in i dessa

dagar har keramikerna behandlat sitt gods efter ungefär sam-

ma metoder som utexperimenterats av faraonernas krukma-

kare - ja, kanske långt före deras tid. - Men nu går utveck-

lingen så mycket raskare framåt. Efter primitiva koleldade

rundugnar har kommit jättestora tunnelugnar med elektrisk

.bränning

tjänst ...

och "löpande band". Slutligen har den tekniska

forskningen öppnat nya perspektiv. En hel rad nya keramiska

massor har sett dagens ljus. Gustavsbergs nya produkter Ma-

galit ... Kapalit ... Elporslin osv. - alla har de sina speciella

fördelar, det må vara stor mekanisk hållfasthet, goda elektro-

tekniska egenskaper eller beständighet mot syror. I sin tur

sättas nu dessa nya material in i den tekniska forskningens

Aktieb.olaget Gustavsbergs Fabriker.
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Artighet med måtta.

Den tioårige Karl Andersson, son till
L. G. Andersson eller "Bleka Andersson",
som han också kallades, kom en dag om
kring 1890 på, en av Gustavsbergs gator
skjutande en kärra framför sig. Han mötte
därvid ett par lärarinnor. Utan att stanna
bugade han sig djupt till hälsning och
tänkte fortsätta sin väg.
Men damerna menade, -att han borde

ta av sig mössan, när han hälsade. Han
hade ingen annan utväg än att ställa ned
kärran, ta av sig mössan och hälsa.
Någon dag senare, när han på nytt kom

samma väg med sin kärra, såg han de
båda damerna på långt avstånd. Kvickt
som tanken lade. han mössan på kärran.
När han passerade de båda damerna,
bugade han sig djupt, utan att ställa ned
kärran. Nu kunde han ju inte stanna och
ta av sig mössan, då han inte hade någon
på sig.

hade upptäckt Skärgårdens rika
blomster- och djurvärld. Han bör
jade med blommorna som växte
vid stugknuten, ett betecknande
drag på hans grundlighet, och for
sedan vida omkring. Emellertid
föll Pfeiff i onåd, fick minskade in
komster och hade ej längre råd att
hålla sig med "hovpredikant". öd
mann kunde dock ej slita sig från
orten utan arrenderade Forsviken
på Ingarö, till dess att stallmästa
re Anders Cederström på Beate
lunds gård anställde honom som
huspredikant och samtidigt som
"scolemästare" för barnen i
Ingarö. År 1776 stiftade Ceder
ström sin berömda donation till
skola och kyrka i Ingarö. Den in
tresserade hänvisas till min redo
görelse i Värmdö fornminnesför
enings årsskrift år 1938.
Prästgården i Ingarö blev nu

ett ståtligt herbarium, mängder
av uppstoppade fåglar, insekter,
vackert ordnade i sin lådor. öd
mann förde också noggrann ka
lender över väderlek, flyttfåglar
nas ankomst o. s. v. Han fiskade
och jagade av hjärtans lust. Sin
brud hemförde han från Delsbo.
Han blev år 1784 vald till ledamot
av Vetenskapsakademien och höll
sitt inträdestal den 31 juli samma
år över Djurrikets släktskaper, där
han f. ö. omnämner människans

släktskap med apan i den linneska
formuleringen "våra kusiner", en
formel, som senare, mindre nog
granna forskare glömt bort.

Så kom olyckan. Han blev svårt
sjuk i frossa. Malarian härjade då
rätt allmänt i Skärgården. Vi ha
förresten malariamyggan kvar,
fastän den ej har smittoämnet i
sig. I gårdspapperen från 17-18-
hundratalen talas det ganska of
ta om att "i går frös mor" o. s. v.
ödmann fick emellertid en ytterst
svår form, som även angrep nerv
systemet, så att han blev paniskt
förskräckt för friska luften. Så
blev han sängliggande de sista 40
åren av sitt liv, i ett rum "som
aldrig fick vädras utan blott el
das". Han : låg i sängen fullt på
klädd. Mert under denna egendom
liga livsform arbetar han mer än
de flesta, läser reseskildringar
o. s. v., avancerar till teologie ad
junkt, docent, samt kyrkoherde i
G: la Uppsala, omsider till profes
sor i Uppsala. Utnämningen till
adjunkt kom 1790. Men nu får
han tvångsföreställningen, att re
san till Uppsala kommer att bli
hans död. Han jämrar sig och kvi
der inför denna vådliga färd. Men
hans gode välgörare, Cederström,
låter bygga en husbåt, som med
sex raska roddare för ödmann, väl
nedbäddad, från prästgårdsbryg
gan i Ingarö upp till nuv. Islands
bron i Uppsala. Där möter hans
livsmedikus med en heltäckare. Så
kommer han trots allt med livet i
behåll till G : la Uppsala, där han
f. ö. ligger begraven. Snart nog
flyttade han emellertid in till själ
va staden. Där blev hans rum sam
lingsplats för domkapitel, katekes-,
bibel- och psalmbokskommissio
ner. Få utländska lärde besökte
Uppsala utan att besöka ödmann,
som konverserade ledigt med dem
på flytande latin. Han stod också i
brevväxling med flera utländska
lärde och torde, enl. d: r Henning
Wijmark, näst Söderblom varit
Sveriges mest internationelle teo
log.
Skolan vid Pilhamn .i Ingarö var
tvåklassig. Han lärde barnen läsa,
undervisade dem i kristendom.
Skolformen var s. k. pedagogi.
Skrivning förekom icke. En lärda
re lärare har förmodligen ej fun
nits i en så enkel skola.

Forts. i nästa nummer.

6ustavsbergsnytt.
Kyrlkan.

Söndagen den 24 sept. gästade Mäs
ter-Olofsgården Gustavsberg. Vid hög
mässan predikade komminister Gref
berg. Vid kvällens musikgudstjänst sjong
Mäster-Olofskören under musikdirektör
Edes ledning sig in i allas våra hjärtan.
Efter gudstjänsten förrättades prisutdel
ning från dagens idrottstävlingar.
Torsdagen den 2 nov. håller kommi

nister Norrby föredrag i kyrkan.
Alla helgons dag, den 5 november, hög

tidlighålles de hädangångnas minne med
en kort gudstjänst å kyrkogården kl. 15.
Vid lottakårens Luciafest, som i år är

förlagd till kyrkan, talar pastor Primarus
Olle Nystedt.

Johan Movinger.

--0-

Riksdagsmannavalet i Gustavsberg.

Vid rikdagsmannavalet i Gustavsbergs
valdistrikt i sept. 1944 röstade 1.380 per
soner av 1.783 röstberättigade. Genom
röstlängdsutdrag röstade 34 av dessa.
Fyra röster blevo kasserade. Under pe
rioden 19'36-44 har antalet röstande och
fördelningen på de olika partierna varit
följande:

1936 1938 1940 1942 1944

Soc. dem. 1039 1090 1177 1107 967
Höger 85 37 49 57 37
Bondeförb. 8 1 10 10 7
Folkpartiet 104 84 92 21 121
Kommunist. 10 14 55 172 213
Kilbom 74
övriga 2 20
Summa 1322 1246 1383 1367 1345

Om valet i år hade gällt kommunalfull
mäktige skulle mandatfördelningen ha
blivit: 18 soc.-dem., 4 komminister och
3 borgerliga.

Nattorientering i Gustavsberg.

På kvällen onsdagen den 20 sept. drog
en brokig skara med, pannlampor och
fackla i täten genom Algatan. Det var
deltagare i GIF: s nattorientering, den
första stortävling i sitt slag i föreningens
historia.
Sällskapet kom med Gustavsbergsbåt

och var på) väg till "Rallbanan", dit star
ten var förlagd. Starten var gemensam
och i två olika grupper. Den gick så till,
att löparna ställdes upp i nummerordning
längs ett snöre med ett kuvert för varje
man innehållande ett kontrollkort samt
angivelse, varpå en raket släpptes upp och
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löparna rusade med ett väldigt brak in i
Knutshavskogen. Av yttranden från publi
ken att döma var det inte många som
ville göra om det.
Spänningen i mål var stor då 2' lampor

kom samtidigt på gärdet vid fotbollplan.
Berg, Fredrikshov kastade sig före B. An
dersson, Skogsluf.farna och segrade på kor
ta banan. Klass I vanns av Gullfeldt, Sku
ru före Karlsson, Skogsluffarna. 0ldboys
klassen vanns av Nils Lundström Goter
na och patrulltävlingen av Turebergspa
ret Rune Karlsson=-Fclke Andersson. Ef
ter loppet blev det bastu och prisutdelning,
varefter hemresan skedde vid: ett-tiden.
Ritningarna för tävlingen hade: gjorts

upp av orienteringskom. Säfström
Rolf och för de goda banorna sva
rade vår säkre oldboy Anton Andersson.
Hemvärnet stod vid kontrollerna och för
belysningen svarade Bror Wiberg.
Syftet med denna tävling var att väcka

orienteringsintresset i samhället genom att
bevisa att det finns fler som idkar denna
härliga sport en: de fem "tokiga" som stå
med ryggsäck om söndagsmorgnarna vid
kyrkan.

T. R.

Från korporatlonsskjutningen den 20 aug.
När skytteföreningen beslutade inbjuda

samtliga i fabriken anställda till tävling i
skytte söndagen den 2,0 augusti, var det
uteslutande för att icke skyttar skulle få
tillfälle att pröva sin skjutskicklighet samt
fål inblick i hur skyttet arbetar och där
med få nya medlemmar, särskilt i de läg
re klasserna, som på grund av uppflytt
ning behöva tillskott. För att ekonomin
ej skulle lägga hinder i vägen för någon
sattes priset så lågt som till I kr. för se
rien (vilket är under föreningens inköps
pris av ammunition). Fabriken bidrog med
såväl kontanter som hederspriser.
Anslutningen var glädjande stor i det

att 41 femmannalag (205 skyttar) anmäl
de sig till tävlingen, som avverkades i tur.
Vackert väder blev det också. Tävlingen
beskådades av anhöriga till de tävlande.
Hela dagen var det stor folkvandring till
skyttepaviljongen och många nya med
lemmar anmälde sig för fortsatt övning i
skyttesporten, som senare angavs vara en
bekväm form för friluftsliv.
Prisutdelningen förrättades av ing. 01-

son, som först uttalade sitt gillande av
anordningarna och punktligheten hos såväl
de tävlande som arrangörerna. Han hoppa
des, att tävlingen skulle återkomma nästa
år samt utlovade ett vandringspris för att
sporra avdelningarna i fabriken.

Prislistan fick följande utseende.
I :a lagpris, skjutlag 19: "Glett o. rå

godsmag. H. Bengtsson, F. Hallberg, Tord

Boox, Evald: Steen, Fritiof Fall. S: a 363 p.
2:a lagpris skjutlag 40. "Konsum". H.

Dahlström, R. Malmberg, L. österlind, K.
Lindkvist, R. Björklind. S: a 351 p.
Individuella priser: Klass 4: I : a E. Mel

quist 72. 2: a Hild. Axelsson 71. 3: e Georg
Boox 65 poäng.
Klass 3: 1 : a Sven Karlsson 71. 2: a A.

E. Nilsson 65. 3: e E. Stenström 64. 4: e
Alf. Liljevall 58.
Klass ·2: 1 : a Valt. Weimark 87. 2: a

Knut Axelsson 86. 3: e Sven Johansson 82.
4:e Georg Lindroth 81. 5:e Bror Frisk 77.
6: e Erik Barkeby 74. 7: e Helge Wollrich
71. 8: e Erik Norberg 68.
Klass 1: I. Lennart Nelsson 9,1 p. 2. K.

G. Lindströrn 90 p. 3. Oskar Bogaus 88 p.
4. Oskar Lindgren 84 p. 5. Henrik Bengts
son 83 p. 6. Helmer Lindström 82 p. 7.
Erik Nordström 81 p. 8 G. 0. Struwe 81 p.
9. Tord Boox 81 p. JO. K. F,, Lundberg
81 p.
Damer: I. Brita Veman 66 p. 2. Margit

Åkerblom 42 p. 3. Gunhild Sjöberg 39 p.
Husmödrarna: I. A. L. Fred:blad 81 p. 2.

Olga Bergkvist 49 p.
När detta skrives är banskyttet slut för

året och fältskyttet står för dörren. Denna
form av skytte är mycket populär bland
medlemmarna och ger god: övning i ge
värskännedom, vilket är till stor nytta vid
banskyttet.
Skytteföreningen har för avsikt att om

möjligt anordna en fältskjutning under
hösten för dem, som äro intresserade.
Alla deltagare i denna måste dock vara
medlemmar.

Oscar Bergkvist.

Nu 3:e upplagan

Våra barn
av Urban Hjärne

"Han skriver målande och medryckan
de och en smula patetiskt. Men Iasa
ren får ett bestämt intryck av att det
är ett äkta patos och att det är en
kunnig och intresserad läkare som talar."

Professor Gunnar Dahlberg i AT.

3:75

Gustavsbergs Idrottsförenings skid
sektion.

Fabriksledningen har återigen visat
sitt intresse för skidsporten i Gustavs
berg genom att vid fabriken anställa
skidinstruktören Erland Söderman, vilken
förut har verkat i Sundsyallstrakten.
Erikslunds och Tunadals föreningar har
haft stor nytta och glädje av honom.
Erikslund nådde vid: årets SM sina största
framgångar. Det var tack vare Söderman.
Varje torsdag och söndag tränar han re
dan skidåkarna med promenader, dusch
och gymnastik. Apropå dusch! Är det ab
solut omöjligt att fåi ha badet öppet till
kl. 20,0()1 i stället för 19,00? Vilken stor
nytta skulle det inte vara inte bara för
idrottsfolket utan för alla ortsbor, som nu
knappast hinner att få sitt vanliga vecko
bad).
Söderman kommer att samla ungdomen

året runt. När skidsäsongen är över, fort
sätter han med den fria idrotten. Han har
ett stort arbete framför sig. Han hoppas,
att samtliga ungdomar med håg för idrott
skall träffas på idrottsplatsen i vår och un
der sommarmånaderna. En sak som lig
ger Söderrnan om hjärtat är den finska
bastun, som idrottsföreningen har plane
rat vid Vilan, och som fabriken skänkt
virke till, men som kommunens farbrö
der inte har något intresse av (kommu
nalnämnd.en). Tänk om: även de skulle
intressera sig för ungdomen.
Söderrnan kommer att under det när

maste kvartalet helt avlönas av fabriken.
Sker ingen uppsägning kommer engage
manget att fortsätta under 1945.
Vi vill härmed rikta ett hjärtligt tack

till ingenjör Hjalmar 0lson för hans verk
ligt stora intresse för idrottspojkarna i
allmänhet och skidpojkarna i synnerhet.
Även kamrer Eriksson skall ha vårt upp
riktiga tack för den stora hjälp, han
lämnat oss i såväl denna sak som i många
andra.
Sektionen kommer under höstens lopp

att utlotta en fullständig skidutrustning
från Edsbyn värd 75 kr. Behållningen av
lotteriet tillfallet skidträningen.
Vårt program för kommande säsong

kommer att bli ganska krävande för bå
de skidlöpare, ledare och övriga funktio
närer. Säsongen kommer att börja med
de vanliga serietävlingarna som en förträ
ning till de verkligt stora sakerna. Vi har
räknat med en jubileumstävling den 21/1
med start och mål vid Kattholmen. Till
denna tävling försöker vi få hit några av
Sveriges mest kända skidåkare. Bland
andra hoppas vi få hit skidkungen från
Mora, Nils Karlsson och hans klubbkam
rat Törnkvist samt Jöns Hermansson vil
ken i år tävlar för Sundbyberg m. fl. Sö
derrnan har lovat att försöka få hit några
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ria av stapeln. Sedan Mörtnäs fastighets
ägarefö,rening förvärvat badstranden och
där låtit uppföra simbrygga, har genom

ns initiativ under den gångna
uv,.. , ... ~, =n anordnats simundervisning un

av sina gamla klubbkamrater, bland andra' 'aer1lecin~rtg av herr Åke Lagneskog. Kur-
• --:'· ·.:1,·, , ... :·."1.-",<.,:•

Karl Back, en av årets främsta skidåkare..,. {,"ei•11:a_:t.\iari deltazit ett 60-tal ungdomar,
. ' ., '_. ,.,-· ,, . 0

Vi skall försöka försvara V.3.f plats i " a:vs!litii.des söndagen den 13 augusti med
årets DM-stafett och Södertörnsmäster- en· ,festlighet, till ~ilken kommunalnämn-
skap, Med den stora anslutning av skid- dens ordförande, herr Gunnar Andersson,
åkare vi i år har, tror jag, att vi med inbjudits. ·
Södermans hjälp kan klara de uppgifter, Högtidligheten, som fick en särskilt fest-
vi har oss förelagda. Jig prägel med bryggan i flaggskrud un-

1 år måste vi emellertid efterlysa de der en strålande sommarhimmel, inleddes
flickor, som klubben varit så stolt över. med ett hälsningsanförande av förening-
Kvar är nu endast Brita Augustsson och ens vice ordf., notarien Thui-e Dahlgren,
Ulla Olsson. Greta Bergkvist ägnar sig som gav en kort återblick över de åtgär-
nu helt åt sin familj, men lovat stå till der som resulterat i att badstranden nurne-
flickornas förfogande. ra blivit Mörtnäsbornas egendom, samt
Sektionsstyrelsen ber att få tacka Greta hälsade herr Andersson hjärtligt välkorn-

för vad hon gjort för föreningen sarnti- men som . representant för, den kornrnu-
digt som vi enträget ber henne att vara nala myri~igheten. Därefter· överlämnades
Söderman behjälplig med flickornas trä- ordet till dagens promotor,· rektor Harald
ninsr. Wiklund. Denne berörde i ett välformat
Vi vill även rikta en vädjan till Er gus- tal Iörhållandena , vid Grisslingebadet se-

tavsbergare att understödja Eder orts täv- dan sekelskiftet, varefter promotionen tog
lande genom att besöka deras tävlingar sin början.
och uppmuntra dem i deras strävande_ att Följande ungdomar hade avlagt prov
befästa vårt samhälles namn i det sven-:- för kandidatvärdigheten:
ska medvetandet, även då det sker i Astrid Engström, Doris Hultman, Ann-
idrottsspaltema. Marie Nilsson, Birgitta Olofsson, Göran

Jo h n-P e 11 e. Bodin, Åke Ternströrn, Gottfrid Hein,
Bernt Honeth, 'Hans Kessler, Jan Larsson
och Bo Widrnark.
Till sirnrnagistrar korades fröken Britta

Wnklund; · samt herrar · Kristian Hultman

Simpromotion vid Grisslinge.

Söndagen den 13 augusti gick den första
simpromotionen i Grisslirigebadets histo-

Frihet. Dikt av J. A. Löfdal : .
Personlig kultur av J. Movinger . . . . 2
Att kritisera. Av 0. Lövgren . . . . . . 3
Frostnatten och sparven. Dikt av. 0.
Lövgren • .. • : • . . 3

Från lera till tallrik. Av Ges . . . . . . . . 4
Min dagliga· gärning. Av -Sam. Sven-
son . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 6

En auktion vid Lernshaga, Av J. S.
Englund. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Gustavsbergs gamla · ·. : . 8
Elverket i Gustavsberg. Av Anders
Steen . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Det nya konsumbygget, Av 0. Löv-
gren· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l1

Fördjupad demokrati." Av Erik Wad-
ström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fritidsslöjden i' Gustavsberg. Av Ture
Persson 13

Från pastorsämbetet 14
Sant och saga om de två vattenhju
len. Av A. G. Granelli . . . . . . . . . . 15

Några data ur lngarö historia. Av T.
Wanngård 16

Gustavsbergsnytt 18

och Gunnar Wanselius.
Härefter vidtog tävlingar i bröstsim 200

m. för flickor och pojkar samt en livrädd-

ningstävling för pojkar, fördelad på två
moment, djupdykning och ilandföring av
"drunknande". Flera goda resultat notera
des, bl. a. nådde Doris Hultman 3,46,0
och Bengt Lindstedt 3,2,2,0 i bröstsim 200
meter.
Simförbundets bronsmärke hade eröv

rats av åtta ungdomar och järnmärket (50
m. sträcksim) utdelades till 33 barn, de
flesta nybörjare i årets simkurs.
Herr Andersson lyckönskade i ett tal

föreningen och deltagarna till de uppnåd
da resultaten och uttalade en förhopp
ning om en fortsatt gagnande verksam
het till simundervisningens fromma.
En representant för "Sillmåla simsäll

skap" i tvärrandig baddräkt av anno da
zumal väckte allmänt jubel och festen av
slutades med en hyllning för badets ener
giske sirninstruktör samt en livligt sente
rad traktering av alla deltagarna i sim
kurserna, som läto sig läskedrycker, bul
lar och kakor väl smaka.

G. W a n s e I i u s.

När Ni skriver
för Gustavsbergaren, bemöda
Eder då om en naturligt enkel
språkform.
Sträva efter att få framställ
ningen så klar och redig som
möjligt.
Skriv alltid kortfattade referat.
Skriv endast på den ena sidan
av papperet.
Skriv helst på maskin och an
vänd då det största radavstån
det.

Studiearbete är stimulerande · och kunskapsgivande.

Deltag i någon av följande studiegrupper.

Kooperativa grundsatser och problem.

Pionjärer förr och nu.

Hemkunskap.

Flera andra ämnen finnas att välja på.

Förfrågningar och anmälningar mottagas av kon
sums kontor och av butiksföreståndarna.

Konsum Gustavsberg.

Pris 30 öre. Umeå 1944 - Larsson & C:o Tryckeri
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UTGIVEN AV --
01\KUHIONKIQKEL
F'ORUM
I GUSTAVSBERG ..

0sang.en.
Av J. A. L ö f d a 1.

'111111'

På Sarons liljor daggens pärlor föllo,
när markens herdar vakt om hjorden höllo
och fing·o se en himmelskt härlig syn.
Emot oliv och palm sågs svagt konturer
av stjärnans gång - i skaparhanden buren
mot Betlehem - vid änglars sång i skyn,

Till häpna herdar inom palisaden
ett budskap kom, att nu den minsta staden
i Juda land av Gud välsignad var.
Och fram till låga stallet stjärnan ledde, ·
där löftessonen torftig bädd man redde,
fast han på skuldrorna ett· rike bar.

En kungason - av österns vise funnen -
vars ankomst var av löftesord omspunnen;
Guds löftes klockor för allt folket slog.
De vise män med lastade kameler
av guld och myrra, strålande juveler,
de f~!jde stjärnan, som till krubban drog.

En himlens fackla i den mörka natten
sig speglat har uti Jordanens vatten,
då åsnestallet blev ett kungahus.
Med stjärnkompassen klar de ställde gången
till Betlehem, till synerna och sången,
och deras stjärngång blev en vandring ljus.

_Snart skall adventets klockor ringa
ett rike in, där fridens. sånger klinga,
och blodig klädnad brännas skall på bål.
Till plog och lie skola svärden smidas,
då spjut och lans till vingårdsknivar vridas,
då· lamm och lejon helt varandra tåt

Julstämning vid Värmdö kyrka.
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Utgivningsort och adress:
Gustavsberg

Redaktionskommltter
Ansvarig utgivare:

Oust. Andersson, Tallåsen 6, tel. 357
Redaktörer:
0. Lövgren, Tallåsen 30, tel. 137
J. Movinger, Tvärvägen 18, tel. 264

Expedition:
H. Lindholm, Orindstug. 11, tel. 308

Postgirokonto 27 51 73

Annonsförmedlare:
0. Dahlberg, Höjdihagsv. 19, tel. 359
Prenumerationspris:

Helår 1 :50. Lösnummer 30 öre.

Annonspris:
20 öre pr mm.

Il För särskilt begärd! plats 25 öre pr mm.

ANMÄLAN.
Med detta nummer har Gustavs

bergaren fullbordat sin andra år
gång. Inför årsskiftet uttalar Re
daktionen sin tacksamhet för den
stadigt ökade uppskattning, som
kommit tidningen till del.

Under 1945 utkommer tidningen
efter samma plan som tidigare,
d. V. s. med ett 16- a 20-sidigt
nummer varannan månad. Prenu
merationspriset är oförändrat
1: 50 pr helår. Avgiften kan med
fördel insättas å tidningens post
girokonto 27 51 73. Ett inbetal
ningskort följ er som bilaga.

Tidningens program är nu väl
känt och behöver här inte på nytt
återgivas. Sin uppgift vill den
även i fortsättningen förbli tro
gen, ja, söka allt bättre fullgöra.

Tidningens samtliga vänner -
och även ovänner, om den skulle
ha några sådana - tillönskas en
GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR.

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

VI ATERKöPER
ett tiotal felfria ex. av Gustavs
bergarens tredje nummer, maj
numret för 1943. Detta nummer
är nämligen alldeles slut.

Gustavsbergarens Expedition.

Den goda viljans högtid.
"Kärt barn har många namn",

säger ett gammalt ordspråk. Det
ta kan tillämpas också på julen.
Åtminstone i vårt land är julen
mest älskad av alla högtider, och
många namn har den fått. Med
denna högtid förknippar man så
mycket ljust och vackert. Där är
hem och frid, gåvor och barn. Inte
minst1 ·berättigat är· det att tala
om julen som den d e n g o d a
v i l j a n s h ö g t i d.

I den äldre bibelöversättningen
stod det också i julevangeliet:
"bland människor en god vilja".
Även om uttrycket inte har denna
formulering i den nya bibelöver
sättningen, är dock själva saken
kvar: julevangeliet talar om det
nya goda, som skulle komma in i
människovärlden och där skapa
nya förhållanden.

Julen - sådan vi nu fira den i
vårt land - har fått sin nuvaran
de gestaltning under århundra
dens, ja, årtusendens utvecklings
gång.

Det skulle föra alldeles för
långt, om vi ens i kortfattad form
skulle söka redogöra för denna
utveckling. Det är för övrigt inte
möjligt, ty det material från äldre
tid, som forskningen har att byg
ga på, är så ofullständigt, att en
sammanhängande utvecklingshi
storia inte kan skrivas.

Till en del har vårt julfirande
gammalnordiskt ursprung. Själva
ordet jul, vars uppkomst man inte
känner, är nordiskt till sin upprin
nelse. ·

Ännu mer påtagligt än de gam
malnordiska elementen i vårt jul
firande äro de rent kristna be
ståndsdelarna däri. Det är allde
les säkert att julfirandet hos oss
- om det över huvud taget fun
nes - skulle te sig på ett helt an
nat sätt, om denna högtid saknade
den tusenåriga kristna tradition,
som den nu faktiskt har hos oss.
Det drag av vänlighet, godhet och
barmhärtighet, som vi alla utan in
vändning förknippa med julen,

"Tryggare kan ingen vara."

skulle inte finnas där, om högti
den saknade alla sina kristna rot
trådar.

Så har det emellertid ingått i
det allmänna medvetandet, att ju
len är den goda viljans högtid. Då
tändas ljus även i annars mörka
rum. Hemtrevnad och hemkänsla
skapas och uppleves på ett annars
inte vanligt sätt. Gåvor givas och
mottagas. Även där man inte vän
tar att få något igen, kommer giv
mildheten till synes. Det sociala'
sinnet kommer väl aldrig så till
uttryck som under julen och tiden
närmast före denna högtid.

Få vi förmånen att än en gång i
fred och frihet tända våra ljus,
kunna vi väl inte komma ifrån att·
tänka på de många, som denna jul
äro hemlösa. Förvisso äro de flera
under denna jul än under någon
föregående under detta krig, ja,
under hela mänsklighetens histo
ria. Den goda viljans högtid borde
då få säga oss, att vi inte ha rätt
att lystet förbruka alla våra till-·
gångar för egen del. Om vi h a
det bättre än många andra, beror
inte detta på, att vi också är o
bättre än de flesta andra. Men om
vi inte kunna klargöra för oss
själva och för andra, varför vi stå
i undantagsställning, måste det
stå fullt klart för oss, att vi ha
förpliktelser att dela med oss -.
inte bara inom det egna landets
gränser utan också över gränser
na. Detta må ske, såväl om det.
blir fråga om olika länder som
skilda raser och meningsrikt
ningar. Blott ett må vara vägle-
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K E HA MIKE H It H H SEN 1 9 4 4.
Under två sommarmånader har

här på Gustavsberg pågått en kurs
för blivande keramiker, och det är
kanske av visst intresse för Gus
tavsbergarna att få veta litet om
denna kurs.

Uppslaget har framkommit dels
för att fabriken är medveten om
vikten av att ge unga konstnärer
praktisk utbildning, dels på grund
.av de många förfrågningar, som
ställts till fabriken från ungdo
mar, som önskat praktisera här.
Fabriken har tyvärr inga möjlig
heter att ta emot praktikanter be
roende på svårigheterna att in
lemma dessa i det dagliga arbetets
gång. Allt för mycken tid går då
bort för både ledning och anställ
da. För att ändå göra något för
dessa elever från Tekniska skolan
i Stockholm och Slöjdföreningens

dande och avgörande: medmänni
skor i nöd.

Om det bland oss människor i
allmänhet finns en god vilja, skola
vi föras närmare varandra. När
detta skett skola vi bättre förstå
varandra och kunna samarbeta,
även om vi inte kunna tänka lika
om allting. Det är för övrigt inte
liktänkande människor, som värl
den behöver, men så mycket mer
den goda viljans människor. Detta
gäller inom våra sammanslut
ningar och organisationer. Det
gäller i våra samhällen och i lan
det som helhet. Inte minst har
det sin tillämpning på nationerna
och folken världen över.

Värdefullt är det förvisso, om
Sveriges folk samlar sig till ett
värdigt firande av den goda vil
jans högtid - långt förmer är det
dock, om vi i denna våldets, hatets
och mörkrets tid kunna bjuda god
vilja i världen och själva visa oss
vara den goda viljans folk.

· 0 s c a r L ö v g r en.

skola i Göteborg och andra kera
miker, beslöt Gustavsbergs fabrik,
att sätta i gång med dessa kurser.

Vad kan nu Gustavsberg lära ut
till dessa elever på en så kort tid
som två månader? Ja, trots att de
flesta kanske i många år har syss
lat med keramik, så är det ju själv
klart, att en keramisk fabrik med
sin rikedom på olika materiel och
bränningstemperaturer kan ge
dem större kunskaper i deras yrke.
Till dessa kunskaper hör det även
att så mycket som möjligt känna
till detta yrkestekniska och kom
mersiella förutsättningar. Svårig
heten för en konstnär att göra sig
hörd inomr: ihdustrien ligg~':r ofta
just i bristande kunskap och erfa
renhet om det intima samman
hanget mellan det kommersiella,
tekniska och konstnärliga. Vår tid
- och kanske ändå mer framtiden
- kommer med fordringar på att

allt det vi dagligen omger oss med
och brukar i hemmet skall ha en
utformning, som är både vettig
och estetisk. Ansvaret för detta
ligger till stor del hos konstnärer
na inom industri och hantverk. -

För att få en så allsidig över
blick av fabrikationen som möj
ligt får eleverna först följa demon
strationer av olika tillverknings
skeden direkt på de olika arbets
platserna. I samband härmed ori
enteras eleverna om råmaterial
och bränning och tillverkningssätt
av ing. Nordgren. Därefter skolas
formsinnet genom att eleverna
dels får rita former för drejning
och dels genom att de själva får
försöka sig på drejning (med
Bernt Fribergs bistånd). Vad ele
verna lärt sig här kommer till nyt
ta under kursens senare del, fram
för allt i de skissförslag för bruks
föremål, som t. ex. bordsserviser,

En bild från keramiker kursen i Gustavsberg 1944.

God jul

I och

Gott nytt 0,ar
tillönskas alla Gustavsbergare

av

Baptistförsamlingen.

Julen firas i Missionshuset i
Dec. 17 söndagssk. julfest kl. 3 em.
Dec. 24 gudstjänst kl. 11, 15 fm.
Juldagen julotta kl. 7 fm.
Annand. 4 em. julfest. Missionssparb.

ins,
Nyårsaft. gudstjänst 11,15 fm., nyårsv.

10,30 em.
Nyårsd, gudstjänst 6 em.
Alla hälsas välkomna och önskas

Missionsförsamlingen.

Varje gustavsbergare

tillönskas en

God jul
och ett

Gott nytt 0ar
Templet 137 Sirius.
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PHÅ.N LBHA TILL TALLHIK.

Både kineser och europeer har
stridit och diskuterat i århundra
den om porslinets tillkomst - om
vem som uppfann det och när det
ta skedde. Många kinesiska lärda
har velat förlägga uppfinningen av
porslinet till c: a 2,500 f. K. En del
har därtill trott sig vara istånd att
namnge uppfinnaren. Men tyvärr
måste numera alla dylika historier
hänvisas till sagovärlden. Genom
modern forskning har man lyckats
fastställa, dels att porslinet inte är
äldre än på sin höjd 1350 år, dels
att det inte har uppfunnits, utan
tillkommit som resultatet av en 300

kaffe- och teserviser, karottsatser
m. m.

Sedan göras eleverna förtrogna
med de olika dekoreringssätt, som
användes inom bruksgodstillverk
ningen. Det primitivaste sättet,
målning på rågods, bildar grunden
för övriga dekoreringsmetoder.
Sedan får eleverna tillämpa dessa
metoder i skissförslag till dekore
ring ·av bruksgods.

Efter dessa två sommarmåna
der kan eleverna naturligtvis inte
vara mogna för någon självstän
dig verksamhet inom den keramis
ka industrien, men de har kanske
fått någon hum om hur rikt fa
cetterat arbetet är och hur skif
tande de uppgifter är, som en ke
ramiker inom konstindustrien kan
bli ställd inför.

Årets elevkurs bestod av fyra
elever från Tekniska skolan i
Stockholm, H. K. S., sista årskurs,
två andra från samma skola, två
utgångna från Slöjdföreningens
skola i Göteborg. Dessutom deltog
en av fabrikens anställda.

W i 1 h e 1 m K å g e.

Porslinets uppkomst.
års utveckling av den keramiska
tekniken.

Den som främst tillkommer äran
av att ha klarlagt porslinets ur
sprung och äldre historia är dr A.
Laufer, en amerikansk forskare
vid Chicago Field Museum, som ef
ter ett långt och synnerligen skick
ligt arbete, omspännande många
olika vetenskaper såsom arkeologi,
kemisk analys och sinologi, år 1915
kunde publicera sina resultat. Hans
arbete är ur många synpunkter
myck~t-intressant och.förtjänt av
en närmare redogörelse.

Det började med att en manda
rin och samlare av kinesiska anti
kviteter tillsände dr Laufer en
kruka, som han vid grävningar i
Shen-siprovinsen hade funnit till
sammans med en järnspis. Utan
tvekan kunde denna järnspis date
ras till Handynastins tid (206 f. K.
-220 e. K.). Omständigheter vid
fyndet gjorde att man kunde sluta
sig till, att det rörde sig om en
grav från Hanperiodens slut eller
några årtionden senare.

Det märkliga med den funna
krukan var emellertid, att godset
bestod av ett rödaktigt porslins
liknande material, medan glasyren,
som täckte hela den övre delen av
pjäsen, var till färgen brungrön
och genomskinlig. Pjäsens allmän
na utseende och materialets karak
tär var i sig själv tillräckliga för
att visa, att man här hade att gö
ra med någonting annat än det för
perioden vanliga lergodset. En fö
retagen analys av godset och gla
syren stärkte dr. Laufer i hans för
modan, att han kommit porslinets
ursprung på spåret. Analysen gav
nämligen följande resultat. (Som

jämförelse lämnas en analys av
modernt kinesiskt porslin):

Hankruka Modernt
kinesiskt porslin

Gods Glasyr Gods Glasyr
% % % %

Kiselsyra 71.61 54.17 69.00 68.00
Aluminium-

oxid 18.67 14.16 23.60 12.00
Järnoxid 3.57 4.36 1.20 spår
Kalk 0.59 19.05 0.30 14.00
Magnesia 0.33 2.04 0.20
Natron 4.43 5.49 3.30 6.00
Pottaska 1.37 0.00 2.90 0.00

Det framgår således av analy
sen, att Hankrukan verkligen be
stod av ett porslinsaktigt material
innehållande kaolin och att gla
syren utgjordes av samma mate
rial tillsatt med kalk och med järn
oxid som färgämne. Krukan repre
senterar ett första eller i varje fall
ett mycket tidigt försök att med
kaolin som grundmaterial få fram
en ny sorts lergods. Det förnämsta
beviset för godsets primitiva ka
raktär är främst den, att råmate
rialen inte hade malts tillräckligt
fint.

Men om man tillgriper den gäng
se europeiska definitionen på
porslin såsom varande "ett hårt,
vitt lergods som genom bränning
sintrats och gjorts genomlysande"
eller den kinesiska "ett hårt, kom
pakt och finkornigt lergods, som
skilj er sig från annat lergods. ge
nom sin rena musikaliska klang
och därigenom att det inte kan
skrapas med en kniv", så måste
man nog säga, att Hankrukan inte
var av porslin. Men den var dock
tillverkad av ett material som hade
alla förutsättningar att kunna ut
vecklas till ett riktigt porslin.

EN GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR
tillönskas varje gustavsbergare

av

Soc.-Dem. Arbetarkommunen.

Varje gustavsbergare
l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tillönskas

GOD JUL

och

G O T T N Y T T Å R.

Soc.-Dem. Ungdomsklubben.

Gustavsbergs
Soc.-Dem. Kvinnoklubb

tillönskar medlemmar och
samhälls:bor

God jul och
Gott nytt 0ar



DECEMBER 1944 GUSTAVSBERGAREN 5

Historiskt sett finns det dock
goda grunder för att anta att
porslinet skulle ha tillkommit un
der Handynastin. Under denna
epok i Kinas historia genomgick
landet en storartad utveckling på
så gott som alla områden. Dyna
stins kejsare samlade alla de kine
siska staterna till världens största,
folkrikaste och mäktigaste impe
rium. Under dem utvecklade kine
serna sina handelsförbindelser
med hela Asien. Med perserna som
förmedlare drev de affärer med
Rom, framför allt i siden, och vid
ett tillfälle sändes en kinesisk han
delsdelegation dit. När den kommit
till Persiska viken, vände den emel
lertid tillbaka, efter det att delega
terna genom parserna fått över
drivna skildringar om, hur långt
avlägset Rom var beläget.

Dessa livliga förbindelser med
Medelhavsländerna medförde bl. a.
att vin och glas infördes till Kina,
och - vad som är än viktigare är
i detta sammanhang - glasyrkons
ten blev känd där efter att i fle
ra årtusenden ha varit praktiserad
i Egypten. Konsten att glasera ler
kärl lärde sig kineserna således
genom sina förbindelser med de
västasiatiska folken, där den var
allmänt känd omkring 200 år f. K.
Men först under kejsaren Wus re
gering (140-87 f. K. började ki
neserna glasera sina lerkärl.

Orsaken varför dr. Laufer, trots
påståenden i en del gamla kine
siska skrifter, tvekar att förlägga
porslinets tillkomst till Hanperio
den är emellertid den, att det kine
siska tecknet ts'e för porslin inte
användes av Hanperiodens förfat
tare, när de skrev om keramik.
Hade de kinesiska krukmakarna
uppfunnit eller utvecklat porslinet
under denna epok, skulle de otvi
velaktigt ha gett en ny beteckning
åt det nya materialet. Men detta
tecken användes först långt sena
re, och dr. Laufer anser att det
första porslinartade materialet,
såsom godset i Hankrukan, i själ
va verket uppstått under kejsaren
Weis regering, eller någon gång
mellan 220 och 264 e. K.

Under de närmaste 300 åren ef
ter Handynastins slut genomled
Kina ·en oavbruten serie av inbör
deskrig, och imperiet sönderföll i
ett stort antal stater som bekäm
pade varandra. De politiska förhål
landena var med andra ord inte
sådana, att de uppmuntrade till
tekniska och kulturella framsteg,

och man vet mycket litet om vad
slags keramik som producerades
under dessa sekler. Men att ett
nytt slags lerkärl börjat tillverkas
under denna tid framgår av en del
grumliga och kortfattade antyd
ningar i samtida skrifter. Här rör
det sig tydligen om ett mer eller
mindre medvetet arbete att för
bättra och utveckla kaolingodset.
Men något fullbordat porslin såg
aldrig dagen under dessa mörka
och oroliga århundraden.

Så småningom framträder dock
ur detta mörka kaos, sedan de ki
nesiska staterna åter enats, T'ang
dynastin (618-906), under vars
kejsare Kina når höjden av makt
och välstånd. Det är Kinas gyllene
tidsålder, då konst, litteratur och
handel frodades som vare sig
förr eller senare. Kinas väldiga
skaparkraft sjöd över alla bräddar,
och på alla områden gjordes ofant
liga framsteg. Det var enligt kine
sernas utsago en jättarnas tidsål
der. Det var då som porslinet fram
trädde fullt färdigt och utvecklat
i sin vita gestalt.

T'angperiodens författare har
åtskilligt att berätta om porslinet.
Enligt deras utsago tillverkades
det redan under 600-talets första
år. Det finns en resebeskrivning
av en buddistisk pilgrim, som be
sökte Indien under åren 671-695,
vari det heter: "I Indien fanns det
ursprungligen varken porslin eller
lackfernissa. Porslin, när det är
glaserat, är utan tvivel rent". Ett
par hundra år senare berättar den
arabiske köpmannen Soleyman i
sin bok "Krönikekedj an", som
skrevs 851: "Det finns i Kina en
mycket fin lera, varav man tillver
kar vaser genomskinliga som glas
flaskor. Man kan se vatten genom
dessa vaser och ändå är de gjorda
av lera".

Soleymans berättelse har ett
särskilt intresse dels därför att den
är den första icke kinesiska källa,
som nämner något om porslinet,
dels därför att hans påstående har
kunnat kontrolleras genom ar
keologiska utgrävningar i Sama
ras ruiner, där forskare funnit
porslinsföremål daterade 838-
883. De har alltså varit tillverka
de under Soleymans livstid och se
dan exporterats till staden vid
-,lo!ga.

Resultatet av dr. Laufers forsk
ningar blir således, att porslinet
inte är någon uppfinning i egent
lig bemärkelse. Det centrala i till-

Oj.RITT Oj.oRUM
Man kan vandra på dåliga vägar mot

sin vilja i Gustavsberg. Vi kaliar dem
gator förresten. Ja, denna höst har de
liknat en lervälling. Eller vad sägs om
"vägen" från Stenhuset till fabrikens kon
tor? Det är ju klart, att väglaget i viss
mån är beroende av att det regnat mer
än normalt i år. Men vägarna var inte
tillfredsställande där i somras heller. Vi
får nu gå och plaska på i vattenpussar
na. Det kan rent av vara livsfarligt.
Gamla personer har gått och ramlat om
kull i de stora groparna på vägarna. Då
det dessutom är mörkt blir det ännu vär
re att ta sig fram. Knappast kan man sä
ga, att ytterbelysningen är tillfredsstäl
lande. Så får man vandra omkring i mör
ker också. Vissa gator skall vägstyrel
sen sköta. Förr var de bra underhållna,
men hur sköter sig våra vägombud nu?
Fabriken rår om de andra vägarna och
ytterbelysningen. Den senare är faktiskt
otillräcklig på flera platser. Nu går det
inte att få någon ledningstråd, men en
förbättring bör förberedas till den tid, då
vi kan få material. En översyn av vägar
och gator är behövlig nu. Får vi sedan
vägarna plogade och sandade i vinter,
om det blir någon snö, så är det bra.
Apropå gator, vart tog förslaget om ga
tuskyltar vägen?

H. Lindholm.

verkningen, användningen av kao
lin, var inte någon upptäckt utan
tillkom mest på en slump, och an
vändningen därav blev därefter er
farenhetsbetonad. De första omed
vetna och slumpbetonade försöken
med kaolinblandningar ägde rum
under Handynastins sista år, men
inte förrän under Weiregeringen
vid mitten av eller i slutet på 200-
talet kröntes försöken med fram
gång, i så måtto att ett porslins
aktigt material likt godset i Han
krukan kunde framställas.

Detta material utsattes därefter
i tre hundra år för ett oändligt
antal experiment och förbätt
ringar, tills slutligen under de sis
ta åren av 500-talet, eller senast
det första årtiondet av 600-tahit
ett material hade framställts, vil
ket hade alla de egenskaper, som
enligt definitionen utmärker
porslinet. När så T'angepoken be
gynner år 618, är porslinet fullt
färdigt att användas av dess sto
ra konstnärer.

Ges.
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G A M L A A H B B T S L A G.
I. PORSLINAREN.

Porslinsmakare från 1880-talet. .

Stående från vänster: A. Ström, M. Säfström, F. Ekberg, K. Holmberg, E. Pers
son, E. Eriksson, E. Nordkvist, A. Andersson, N. Andersson, A. Nordkvist, Han
sen. Sittande från vänster: K. Ekberg, I. Fröberg, F. Lundin, R. Atherton, 0.
Wadströrn, W. Fredblad.

En i många avseenden ny tid
med demokratiska ideer och tän
kesätt leva vi i. Det är därför även
av intresse att stanna inför fram
farna tiders förhållanden och lev
nadssätt. I detta nummer av Gus
tavsbergaren vill jag med en bild
från ett av de s. k. gamla arbets
lagen börja att nämna litet om de
ras förhållanden i och utom fabri
ken.

Porslinsarbetaren var en skick
lig hantverkare, som höll strängt
på sig själv och sitt yrke. Det tog
lång tid, innan han blev fullärd.
I fabriken fanns ett lärlingsinter
nat, där unga pojkar.fick mat och
kläder under lärlingstidens sju år.
Sedan blev man gesäll och mästa
re med en sådans alla privilegier.
I fabriken hade "porslinaren" stör

-re förmåner än andra. Så t. ex. var
åttatimmarsdagen för honom re
dan då ett faktum. På avlönings
dagen uppropades han först. Man
började nämligen med "äkta ma
kare", som det då hette. I hans
lön ingick ett stop brännvin. Det

söps oerhört på den tiden. Och
krogar fanns det lite varstans. Ef
ter värdhusets tillkomst hamnade
en stor del av förtjänsten där på
det åtråvärda ölet. Men det fanns
även möjlighet till utskänkning
inom själva fabriken. En viss ma
dam M. hade kaffeservering i en
av fabrikens byggnader. Begärde
man där en kopp starkt kaffe, fick
man en stor kaffekask. Ett litet
exempel, hämtat från ett protokoll
fört vid ett sammanträde med fa
brikens styrelse, må belysa det
sagda. Det beslöts, att man skulle
utlösa drejarens byxor, vilka han
pantsatt för att få öl. Och han ha
de inte varit i arbetet på tre da
gar.

I det civila uppträdde porslins
makaren med · stor pondus. Av
utomstående kallades han "fabri
kant". Kom han till värdshuset för
att dricka öl, gick han ej in på
"krogen" - nuvarande pannrum
met - utan upp på mellanbotten,
som kallades "takrännan" och var
så att säga värdshusets andra

klass. Kom en utearbetare eller en
"ugnskarl" in, sågs han ej med bli
da ögon. De ansågs stå lägre på
samhällsskalan och fick hålla till
på värdshusets nedre botten. Des
sa hantverkets aristokrater höllo
på sin värdighet. På midsommar
kalaset hade de ett särskilt bord.
Endast gravörer och porslinsmåla
re betraktade de som jämlikar.
Först in på 90-talet började nya
och mer demokratiska ideer att
förändra och uppmjuka umgängel
sen.

Men det var något visst med
dessa gamla yrkesmännen. Av dem
har vi iärt oss att endast mångårig
vana i arbete med den oberäkneli
ga leran gör oss yrkesskickliga.

G. Säf ström.

Ni är alltid välkommen

med goda artiklar och
referat för Gustavs-
bergaren.
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Lantarbetarnas fackförening.
I den fackförening som bildades

1919 för fabrikens arbetare gick
även 24 lantarbetare in. Från bo
lagsledningens sida gjordes allt
för att förmå arbetarna att slopa
organisationstanken. Det påpeka
des, att isynnerhet lantarbetarna
inte hade något att vinna, då ju
fackföreningen skulle gå in för
porslinsarbetarnas sak. Detta se
nare insåg tydligen lantarbetarna
och samlades till ett möte den 19
nov. 1919, varvid Knut Sander re
dogjorde för lantarbetarnas eget
förbund. Det beslutades, att med
lemmarna skulle gå ur avd. 205
och bilda en egen avd., tillhörande
Upplands: Lantarbetareförbund.
Den fick n: r 78 och hade från bör
jan 24 medlemmar. Knut Sander
blev dess förste ordförande. Avd.
hade till en början svårt med lo
kalfrågan, men sedan 205 : an fått
sin expedition, har även lantarbe
tarna hållit sina möten där.

Redan från början sökte man få
kontakt med övriga fackför
eningar på Värmdö, fastän de var
anslutna till Svenska Lantarbeta
reförbundet. Att en arbetarkom
mun bildades· mottogs också med
intresse och år 1922 blev avd. kol
lektivt ansluten till denna. Detta
visade sig snart vara ohållbart
emedan det ett tag fanns 5 kom
muner representerade i fackför
eningen. Den kollektiva anslut
ningen slopades också år 1934. I
stället infördes frivilligt, person
ligt medlemskap. Så är det fortfa
rande.

Den första konflikten började
år 1921, varvid alla underhand-

lingar strandade på grund av ar
betsgivarens krav på en löneredu
cering intill 50 % . Förbundsordf'ö
randen 0. Sjöländer lyckades emel
lertid upprätta ett separatavtal
visserligen med 20 procent lägre
lön, men ändock det bästa som
kunde åstadkommas.

År 1924 strandade också avtals
förhandlingarna, varför man arbe
tade utan avtal till i juli 1925, då
strejk utbröt. Denna var egentli
gen bara en sympatistrejk, då det
från arbetarhåll endast begärdes,
att arbetsgivaren skulle skriva un
der ett avtal med samma lön som
de hade haft förut. Detta vägrade
emellertid denne. Arbetarna måste
efter en månad återgå till arbetet
med en lägre timpenning. Efter
segslitna förhandlingar höjdes lö
nen dock ånyo. Att ett visst miss
nöje efter strejken rådde bland ar
betarna är givet, i synnerhet som
12 st. avskedades och nya från
Närke införskaffades. Arbetsgiva
ren trodde sig med denna åtgärd
ge nådestöten åt fackföreningen.
Han bedrog sig. Alla nyinflyttade
gick in i den. Att fackföreningen
arbetade under mycket svåra för
hållanden även 1926 är ett fak
tum. Ingen vjlle åtaga sig ordfö
randeskapet av rädsla för trakas
serier. Avd. kassör Oskar Jonsson
fungerade en lång tid även som
ordf. Ett starkt pekuniärt stöd
under strejken gavs av medlem
marna i avd. 205, trots att den
själv nyligen genomkämpat en
konflikt.

1928 var ett sorgens år för Upp
lands lantarbetare. Då avled näm-

ligen Upplands lantarbetareför
bunds ordf. folkskollärare 0. Sjö
lander. Han hade nedlagt ett oer
hört arbete för att få lantarbetar
na att sluta sig samman och käm
pa för gemensamma mål. Under
hans kraftfulla ledarskap hade
mycket uträttats, men efter hans
död insåg Upplands lantarbetare
fördelen av att vara anslutna till
Svenska Lantarbetareförbundet.
Gustavsberg.savd. hade för övrigt
sedan 1921 arbetat för den saken.
När sammanslagningen så skedde
år 1930, hälsades den med till
fredsställelse. Avdelningen fick då
n:r 182.

Nu följde några lugna år med
arbetet inriktat på medlemsvärv
ning.

När K. F. år 1937 köpte Gus
tavsberg, trodde många, att för
hållandena skulle bli mycket bätt
re. De har till en del uppfyllts.

Den nye arbetsgivarens första
åtgärd var att sänka lönen till av
talets bestämmelser. Den hade
förut legat över avtalet. Att K. F.
rustat och moderniserat en del av
lantarbetarnas bostäder kan inte
frångås, men det är ju tidens lö
sen.

Nuvarande styrelsen består av
K. E. Larsson ordf., Hj. Borelius
sekr., K. Södergren kassör, A.
Lindskog v. ordf., B. Edlund v.sekr.

Detta var några fakta- rörande
lantarbetarnas fackförenings ar
hete under de gångna 25 åren och
ovanstående historik är baserad
på den verksamhetsberättelse, som
Oskar Jonsson föredrog på den ju
bileumsfest som anordnats på
Gustavsbergs Värdshus lördagen
den 18 nov. Hugo Stridsberg från
förbundet höll då också ett före-

Gallring. Skördearbete.
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PHAl\J. MIN DAGLIGA G ÄH l\J I l\J G.
KRISTIDSNAMNDENS ORDF. BERATTAR.

Kan man väckas bryskare på
morgonen än av en telefonsignal,
som kastar en in i dagens gär
ning? Ett virrvarr av tankar från
gårdagens arbete stiger upp i med
vetandet. Vad skall man nu ankny
ta till ? Jag samlar mig till ett ros
tigt hallå och hör en darrande
röst: "Slaktlicensen har inte kom
mit, och här står slaktarn och vå
gar inte fullgöra sin plikt, förrän
det sker på laglig grund". Det blir
att vakna till och dra sig till min
nes de senaste dagarnas post. I
regel kan man svara, att licensen
är på väg, och slaktarn kan lugnt
gå till verket.

I snart fyra år har min dagliga
gärning bestått i att hjälpa till
med fördelningen av livsförnöden
heter inom Gustavsberg, Ingarö
och Nämdö. Kristidsnämnderna är
livsmedels-, bränsle- och industri
kommissionernas och priskontroll
nämndens· utposter i kommunerna
landet runt. • De olika kommissio
nernas cirkulär och meddelanden
är nu uppe i flera tusen. I början
gick 'det att hålla de olika cirkulä
rens nummer i huvudet, en sak
som numera är omöjligt.

Mitt arbete är tämligen svårt att
beskriva. Det kan vara så olika
från den ena minuten till den
andra. Än är det utskrivning av
licenser på extra tilldelningar för
sjuka, än är det att beräkna, vad
som åtgår av fodersäd till jordbru
kets behov. Det svenska folket har
under de fem år kriget varat, fått
lära sig skriva ansökningar och
fylla i blanketter. Det finns väl
ingen vuxen, som icke i någon
form fått stifta bekantskap med

drag, vari han poängterade, att
lantarbetarna eller statarna, vil
ken benämning för övrigt fr. o. m.
1945 definitivt skall avskaffas,
börja få upp ögonen för att även
de har människovärde, samt fram
höll att alla bör sätta sig in i den
statliga och kommunala organisa
tionen för att inte bara kritisera
utan även hjälpa till att föra ut
vecklingen framåt.

E v a 1 d P o r s k 1 e v.

Harald Lindholm.

en frågvis och besvärlig blankett,
vars frågor inte vill passa in med
ens egna förhållanden. Det finns
i blanketterna ett par ord, som vi
på kristidsnämnden ofta på ett fi
nurligt sätt får lära oss att välja
på. Det är ja och nej. Ofta låter
man de orden stå understrukna T
stället för överstrukna, så man vet
inte, vilket som avses. Då är det
bara för oss att välja. Ja, ja!

Arbetet på kristidsnämnden be
står först och sist i att dela ut
kort. De ordinarie vålla inga stör
re svårigheter. Sedan personkorten
infördes, blev det en större säker
het i hela ransoneringssystemet.
Bevis finns nu för, vad var och en
fått, då kontrollkupongen är klippt.
Ändå ligger det en otäck spänning
i kortutdelningen, enär antalet
kort, som delats ut, måste stämma
med kontrollkupongerna. Värre
arbete bereder oss tilläggskorten.
Det finns så många olika yrken.
Och inte nog med det. Arbetet kan
vara olika tungt inom samma yr
ke, beroende på arbetsplats och
dylikt. Ett absolut rättvist system
härvidlag är väl knappast möjligt
att åstadkomma.

Att man fått kort är en sak.
Men man kan ock råka tappa bort
dem. Och det är inte det roligaste
man kan vara med om. I våra da
gar kan väl knappast något värre
hända en husmor, än att hon står

utan kort, då hon ska handla.
Glädjande nog har de borttappade
korten i de flesta fall kommit till
rätta. Antingen har man funnit
dem hemma, eller om de tappats
ute, har någon hittat dem och läm
nat dem åter. Ja, det är inte så
värst illa ställt med gustavsber
garnas ärlighet, då t. o. m. tobaks
kort, som upphittats, lämnats åter.
Apropå tobakskort är det en väl
signad sak, att man nu inte längre
behöver tala om, hur mycket man
rökt tidigare, och om man rökt.
Tänk, så många fruar och mam
mor, som plötsligt blev rökare, då
ransoneringen infördes! Och hur
de beskrev, varför de slutat röka
strax före ransoneringen! Och alla
de olyckliga, som bara tog ut halft
kort från början.

· Men det finns nödvändigare sa
ker än tobak, som det ibland kan
vara rätt kvistigt att få, exempel
vis ett cykeldäck. Man måste före
bära skäl för att man skall kunna
erhålla, vad man önskar. Ibland
kan man bereda mången en verk
lig glädje genom att skriva en an
sökan eller ge ett tips till skäl, som
kan göra sökanden berättigad till
en licens. På kristidsnämnden be
står arbetet kanske i högre grad
än på många andra platser i att på
ett personligt sätt betjäna allmän
heten. Varje arbete har sin art.
Att söka det bästa möjliga för var
och en skapar här arbetsglädje.
Samtidigt gäller det dock att icke
ge efter för allas önskningar. Där
måste finnas något verkligt berät
tigat i önskemålen, innan man ord
nar en licens. Här gäller "att vara
stark med mild ändå, som lagman
Torgny var", om jag får tala med
en gammal visas ord.

Ofta hör man det påståendet, att
de uppgifter, som kristidsnämn
den har att infordra bara är till
för att "de i kommissionerna" ska
fä något att göra. Men jag skall ge
ett exempel på, hur det kan gå,
om "de i kommissionerna" inte vet
om, hur mycket det finns i landet
av en viss vara. Under förra
världskriget började man brödran
soneringen i den tron, att vi hade
ett lager på c: a 500.000 ton spann-



DECEMBER 1944 GUSTAVSBERGAREN 9

mål, men vi hade bara 375.000. När
första halvåret var gånget, upp
täcktes felet. Vad gjordes då? Jo,
ransonerna blev på en gång ned
skurna till hälften. Exemplet tor
de kunna belysa hela ransonerings
systemet den gången. Om vi den
na gångfått mindre tilldelning av
en vara, har det inte berott på då
liga informationer. Skördarna har
slagit fel, som var och en vet. Jag
kan inte underlåta att i detta sam
manhang säga ett ord om uppgif
ter, som ska inlämnas: Lämna
dem punktligt! Det bereder eljest
så mycket onödigt arbete att kolla,
skriva och ringa. Hur många var
det, som underlät att deklarera ka
ninerna i somras? Om det nu blir
fodersäd åt kaniner, blir dessa
utan. En eloge bör här ges jord
brukarna. Det finns ingen grupp,
som får så många blanket
ter att ifylla. Jag tror, att de näs
tan oavbrutet har någon uppgift
att lämna. I regel gör de detta
punktligt.

Genom arbetet på kristidsnämn
den kommer man i kontakt med
praktiskt taget alla inom ens di
strikt, både barn och vuxna. Att
få personkort är en medborgerlig
mönstring av de nya samhällsmed
lemmarna. Där inskrives allting,
och ett ärende till kristidsnämnden
är oftast förgäves, om inte detta
viktiga kort är med.

För min del har jag funnit ar
betet givande, det ska jag inte be
strida. Jag har tillfälle att lära
känna människor med olika yr
ken och ställes inför deras pro
blem, Inte hade jag tänkt mig, att
t. ex. en fiskare behövde så många
olika slags fisknät. Och vilka namn
sedan på redskapen! Det där nam
net "telnar" tog det ett bra tag,
innan jag blev på det klara med.
Jag tror, att skärgårdens idoga fis
karbefolkning, som har så stora
avstånd till post, handel och kris
tidsnämnd, och som utan att knota
över alla formaliteter med licens
ansökningar för nära nog allt, vad
de behöver, imponerat mest på
mig. Där ute sitter de i sina stu
gor vid de luktande karbidlampor
na - gamla människor, som ön
skar sig åter till den tid, då de fick
köpa så mycket fotogen och ljus de
behövde. Vi har nytta av att tänka
på dem, vi som har det elektriska
ljuset utan ransonering.

Vi människor är ju så funtade,
att när det förmärkes brist på nå
gon vara, så ska alla ha den, även

Kooperationens jubileum
GustuvsheFIJ.•I

I Gustavsberg kan det år 1944
från kooperativ synpunkt talas i
dubbel mening om "det minnesri
ka året". Dels kan detta syfta på
1844, då den nu ofta omtalade koo
perativa butiken öppnades i den
lilla vävarstaden Rochdale i Eng
land, dels kan man peka på året
1919, då , Gustavsbergs konsum
tionsförening trädde i funktion.
Särskilt under november månad
har också dessa årtal i olika fär
ger och kombinationer lyst besö
karen till .mötes, då han betraktat
skyltfönstren i föreningens buti
ker eller inträtt i någon av dem.
Och det finns åtskilligt av drama
tisk spänning förbunden med bå
da dessa årtal.

Rochdale-föreningens tillkomst
har skildrats i framför allt Axel
Påhlmans bok P i ,o n j ä r e r n a,
och Gustavsbergs-föreningens ut
veckling från 1919 till innevaran
de år har framställts i en M i n
n ess kr i f t, som under mitten
av november månad tillställdes
föreningens medlemmar.

Gustavsbergaren har från bör
jan gjort det till en av sina upp
gifter att presentera den ena efter
den andra av de organisationer,
som arbetar inom samhället. Med
anledning , av Gustavsbergs kon
sumtionsförenings 25-årshögtid
kunde ju den lämpliga tidpunk
ten vara inne att presentera också
denna organisation. Men då alla
gustavsbergare genom nämnda
minnesskrift fått en långt utförli
gare framställning om föreningen,
än de kunde få genom vår tidning,

nöjer vi oss med att här lämna ett
kortfattat referat från jubileums
högtiden i Gustavsbergs kyrka
söndagen den 26 november.

Kyrkan var fylld till sista plats,
då musikfanjunkare B. Thulin höj
de taktpinnen och Gustavsbergs
blåsorkester spelade Angelus av J.
Massenet. Efter att konsumtions
föreningens ordförande, 0. Löv
gren, hållit ett inlednings- och
hälsningsanförande, sjongs uni
sont till musik av blåsorkestern
"Vår sång" av G. Westin Silver
stolpe, varpå direktör Albin Jo
hansson höll högtidstalet.

Han framställde en del utveck
lings- och tankelinjer i kooperatio
nens historia och visade, hur den
na rörelse från mycket blygsamma
förhållanden växt ut till en ekono
misk maktfaktor av betydande
mått. För närvarande är inte mind
re än 800,000 svenska hushåll koo-

Albin Johansson.

om den icke behövs. Men jag har
bara hört en, som sagt, att det var
bättre under förra världskriget,
därför att man då kunde köpa allt
vad man behövde, bara man hade
pengar. Penningen har stor makt.
Men det är ändå få, som ha verk
ligt gott om den varan. Den arbe
tare, som yttrade de nyss anförda
orden skulle troligen blivit utan
mat, om ett sådant ransonerings
system rått nu som under förra
kriget.

Eftersom jag började med att
tala om slaktlicens, så vill jag sluta
med en sann slaktlicenshistoria
från en kristidsnämnd. Förra året

hade många en hushållsgris. I år
är det troligen många som ångrar,
att de inte har någon. Gubben och
gumman Krona hade emellertid en
hushållsgris. Så söktes licens.
Gumman gick själv till kristids
nämnden, där kupongerna klipptes
på korten. Hon såg på, hur kupong
efter kupong klipptes bort, så att
det nästan bara var talongerna
kvar. Då fick hon en ide, och så sa'
hon: "Om ni ändå skulle ta mest
på gubbens kort, för han ä' så dåli',
så en kan inte veta, hur länge han
kan leva till".

H. L i n d h o l m.
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perativt anslutna. Dessutom äger
den svenska kooperationen ett
flertal egna fabriker. Detta är en
socialisering, som bygges upp ner
ifrån, på medlemmarna, folket.
Det går inte fort att komma fram
på denna väg, men det går dock.
Till sist framhöll talaren, att om
de kooperativa ideerna genomfö
res internationellt skall en säker
grund läggas för en varaktig fred.

Efter detta högtidstal utdelade
direktör Johansson jubileumsmär
ket i silver till Joel Pettersson,
som i nära 40 år arbetat inom koo
perationen, därav 22 år som af
färsledare i Gustavsberg, vidare
till Anton Kock, Erik nj. Johans
son, Sam Svenson och Emil Ek
lund, vilka i 25 år tillhört för
eningen och under denna tid i
minst tio år tjänat som ledamöter
i styrelsen, och slutligen till J. A.
Hellqvist, som ända från förening
ens början varit och fortfarande
är medlem och revisor i förening
en.

En synnerligt uppskattad pro
grampunkt var uppförandet av
Margit Palmsers Jubileumskaval
kad, i vilken blåsorkestern, mans
kören och en därför särskilt sam
mansatt talkör medverkade. Un
der det orkestern spelade Fest
marsch tågade de medverkande in
i kyrkan med de fyra nordiska län
dernas fanor i teten. Inte minst
med hänsyn till nuvarande politis
ka förhållanden gjorde denna syn
ett mycket mäktigt intryck.

Genom talkören och uppläser
skan, fru Alice Pettersson, skild
rades kooperationens utveckling.
Uppläsningen interfolierades med
musik av orkestern. Manskören
sjöng de fyra nordiska ländernas
nationalsånger. Spontant reste sig
därvid den fulltaliga publiken och
lyssnade under djup gripenhet.
Som avslutning på kavalkaden
sjöngs unisont "Ej med stora la
ter och starka ord".

Jubileumshögtidligheten anord-

Jubileumshögtiden.

nades gemensamt av Gustavsbergs
fabriker och konsumtionsförening
en. Avslutningsanförandet hölls av
ing. Hj. Olson, vilken särskilt
poängterade, att Rochdale-männen
kallade sig de redliga pionjärerna

och lade i dagen en redlighet, som
alltjämt i varje enskilds liv och
vardagsgärning må komma till sy~
nes. Till sist sjöngs unisont "Du
gamla, du fria".

C aren.

Alla gustavsbergare
tillönskas

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR

Lokalavdelningen av A. B. F.

GOD JUL och.
GOTT NYTT AR

tillönskas alla gustavsbergare.

Arbetsledare- och tjänste
mannaorganisationerna.

Medlemmar ochkunder
tillönskas en

GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR

Konsum.
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Några minnen från
landstormsdagarna 1914.

Söndagen den 2 augusti 1914 kl.
5 em. hördes kyrkklockornas bing
bång tona ut över bygden. Det
stod genast klart för oss alla, att
något ovanligt var på färde. Luf
ten hade ett par dagar förut varit
som mättad av krigsförklaringar
och rykten om krig. Vi fick höra,
att mobiliseringsorder för land
stormen var anslagen. Mötesplat
sen för Gustavsberg, Ingarö,
Värmdö och Boo landstormsmän
var skolhuset vid Alstäket. Mat för
tre dagar skulle medtagas av var
och en.

I dagboksanteckningarna för
lördagen den 1 augusti läser jag
följande korta men innehållsrika
mening: "I dag får man inte så
mycket man vill ha i boden - 3
hekto smör på var och en".

Det blev fart i alla ben den kväl
len. Bolagsboden öppnades också
på söndagen och vi fick ta det nöd
vändigaste för utrustningen. Vart
hän vi egentligen skulle och hur
det hela komme att gestalta sig,
det visste ingen av oss. Det var
heller ingen tid till funderingar:
ryggsäcken snördes fast, och kl.
9 em. stod vi på torget med bevä
ringsboken i innerfickan. Så styr
de vi kosan mot Alstäket. Mina
närmaste var med till missionshu
set, där jag tog ett hastigt farväl
för att sedan gå okända öden till
mötes.

En trädgårdsmästare från
Stavsnäs var förordnad som kom
panichef, och vi blev vederbörligen
uppskrivna. I ett hörn av en skol
sal fick så landstormsmannen n: r
20 Löfdal tillbringa sin första natt
i fält på endast ett fång lös råg
halm. Det blev inte heller någon
vila den natten, utan endast en
orolig slummer med förvirrade
drömsyner. Engelbrekts. dalkarlar

Gustavsbergs landsiormskompani 1914.

och tsarens kosacker trädde där
fram. Vikingaskepp törnade ihop
på Grisslingen. Härskri och jäm
mer hördes vida. Jag väcktes vid
att min sidokamrat skrek 'un. Un
der sömnen och drömmarna hade
jag sparkat honom på benen.

Klockan halv sex på morgonen
var vi uppe. Den misshandlade ko
sackkamraten och jag gick ut i stu- ·
gorna och snodde till oss litet kaffe
på morgonkröken. Vid nio-tiden
kom en kronans båt från Oscar
Fredriksborg. Den hade med sig
vapen och ammunition, som vi fick
bära opp till skolhuset. Då allt var
klart och var och en av oss fått
sitt, ställde vi upp för avfärd.
Några reglementsenliga komman
doord hördes inte- till vid avmar
schen, utan endast ett: "Kom, så
går vi''. Detta var nu inte så myc
ket att undra på, då ju vår s. k.
löjtnant var en riddare av nål och
tråd.

Från Viks brygga avgick båten
kl. 12 middag, och vi anlöpte någ
ra bryggor. Vid varje sådan ut
bringades ett leve för Sverige, och
hurraropen rungade som fordom
under svenska kungars fanor.
Klockan tre em. var vi framme vid
vår förläggningsort: Sandhamn.
Svenska Segelsällskapets paviljong
blev vår kasern.

Följ ande dag blev halva kompa-

niet förlagt till Möja. Genast vid
framkomsten blev vakter utposte
rade. Tillsammans med en kamrat
från Ingarö fick jag mig anvisad
plats som dubbelpost på östra
stranden av ön. Min kamrat fick
hela tiden gå under namnet "svär
far", enär han inte kunde uttala en
enda mening utan att svärja.

Vi instruerades om, att om
Grönskärs och Korsös fyrar -
vilka var synliga för oss - släck
tes, var detta ett tecken på att fi
enden försökte intränga i skärgår
den. Vi skulle då genast inrappor
tera detta. Med var sitt mauser
gevär och åttio skarpa skott varde
ra stod vi där i natten och spe
jande utåt havet. Ingen av oss ha
de förr hållit i de nya gevären och
kunde följaktligen inte ladda dem.
Men den frågan hade aldrig varit
på tal.

Min kamrat föreslog, att vi skul
le försöka få in patroner i gevären,
men för mina kraftiga argument,
att det så ofta händer olyckor med
skjutvapen, avstod han snart från
sina yrkanden. Så nöjde vi oss med
att sätta på bajonetterna.

Natten förflöt tämligen lugnt,
fastän det ena ryktet avlöste det
andra. På morgonen fick vi höra,
att den tyska flottan intagit
Åland.

Den 4 augusti stod jag vaktpost

Medlemmar och vänner GQd ju I Medlemmar och vänner-
tillönskas

Gott
tillönskas

nytt 0ar
God jul och God jul och

tillönskas

Gott nytt 0 Gott nytt 0ar medlemmar och vänner. ar
Gustavsbergs Skytteförening. Gustavsbergs Nöjesklubb. Gustavsbergs Schackklubb.
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vid vår kaserngård. Jag hade
stränga order att inte släppa ige
nom någon enda. Det var mellan
kl. två och fyra på eftermiddagen.
Allt gick bra till sista kvarten. Då
kom en man, som ville tränga sig
igenom. Det blev ett dundrande:
halt! Mannen presenterade sig
som bagarmästare Lundholm på
ön. Han ville nu göra affärer med
vår ekonomichef. Nej, tänkte jag
i mitt stilla sinne, den gubben får
inte gå. Här är det antagligen frå
ga om en spion. Men han var envis
och försökte smita igenom, tills
jag satte geväret under näsan på
honom. Då måste han retirera.
Kompanicefen hade dock märkt,
att något " ovanligt var å färde,
varför han kom tillstädes och kla
rade upp det hela på ett mycket
fredligt sätt.

Det var verkligen bagaren, och
vi två hade sedan mycket roligt
vid erinringen av vårt första sam
manträffande.

Onsdagen den 5 augusti började
övningarna med landstormen. Jag
klarade mig dock undan med mo
tiveringen, att jag inte haft någon
övning med den nya sortens gevär
och att jag hade mycket svårt att
begripa dylika saker. Jag skicka
des då- till köket. Detta var myc
ket stort. På spiseln kunde åtta
grytor . få plats samtidigt. Min
första uppgift blev att rensa sill.

Under hela den tid, jag var
i Sandhamn, fick jag tjänstgöra
som postiljon mellan vår kasern
och postkontoret.

På Korsö fyr fanns det vakt bå
de dag och natt. Med motorbåt
fick vi fara till dessa med mat.
Från fyren var det en härlig ut
sikt, särskilt i solnedgången. Två
kikare hade man också tillgång
till.

Så kom den första söndagen. Det
var den 9 augusti. Med hälsningar
och paket kom gustavsbergare i
motorbåt till oss. Även jag fick ett

LA N Il ST U HM S SAN fi*.
Det blåser en vind öfver grynnor och

skär,
Som med sig från hafvet i fläktarna bär
Ett budskap, att stormaktsnationer
Ha tändt en förödande krigsfacklas bloss,
Som kastar sitt eldröda sken hän mot oss
Och täljer om'skälfvande troner.

I tvekamp de brottas vid bränningars dån,
Vi höra dess eko ej fjärran ifrån
Af pansarkolosserna tunga,
Som höja sitt tordön likt åskornas brak,
Tills böljorna famna ett dödsskjutet vrak,
Hvars grifttal kanonerna sjunga.

Du böt;a., slå fritt mot vår.iädemesstrand,
Vi ge dig vårt hjärta, vi ge dig vår hand
I tider af stormar och oro.
Vi närts vid din barm under soliga dar
Och hvad du oss gifvit det hafva vi kvar.
Se'n fridfulla dagarna voro.

Du fladdrande duk, som har hissats i topp,
Ej kränkande hand skall dig nå i ditt lopp,
Hur krigslyckans tärningar falla.
Du gyllene kors på det vackraste blå,
Kring dig som en hedersvakt skola vi stå,
Hur ropen från haiven än skalla.

Med Gud gå vi ut att omkring dig stå
vakt,

Och lurar en fara, vi säkert ge akt,
Och nerver och hanar vi spänna.
Ej höfves det urgammal vikingaätt,
Som druckit ur Iiäjäernas bragder sig

mätt,
Att fruktan i hjärtana känna.

Vi älska dig, Sverige, du nordliga bygd.
Där ligger vårt hem i det säkraste skygd,
Och där ha vi dem vi ha kära.
Där slumra de små uti mödrarnas sköt,
Då trött uti kvällsstunden ögat sig slöt
Och böner mot himlen dem bära.

Gud skydde dem alla - är tandstorms
mans bön -

Gud skydde vår hembygd! Så rik och så
skön

Är fädernejorden vi värje.
Och nu då vi vaka i hajsbandets dörr,
Vi känna det varmt såsom aldrig det färr
Och höja ett lefve för Sverige!

]. A. LöFDAL.

* Denna sång var införd i Svenska
Dagbladet den 10 aug. 1914 och sedan
på nytt den 27 sept., då med vidstående
musik. Denna gång var dikten försedd
med följande anmärkning:

"Våra läsare erinra sig helt visst den
landstormssång, som vi för någon tid se
dan publicerade och som hade till förfat
tare en mobiliserad arbetare J. A. Löfdal
vid Oustafsbergs porslinsfabriker. Den
röjde en förmåga att friskt och naturligt
tolka den stämning, som härskar bland
våra landstormsskaror. Nu har komposi
tören Felix Körling satt musik till land
stormssången och han har ställt tondikten
till Svenska Dagbladets förfogande. Vi
återge den här tillsammans med de ver
ser, för vilka den är skriven. Hr Körlings
nya komposition är -sorn synes en käck
rnarschlåt med goda förutsättningar att
bli populär."

stort paket. Därhemma tyckte de
synd om mig, som skulle vara ute
i regn och storm. - Och jag som
hade det så varmt och gott i vårt
stora kök.

Kyrkparad hade vi klockan 11

förmiddagen. Det finns ingen kyr
ka på Sandhamn, varför det blev
uppställning och marsch till mis
sionshuset. Kockarna fick gå sist
- vi var fem man och en över
kock. Kyrkoherde David Froste

GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR

tillönskas

alla medlemmar.

Gustavsbergs Idrcttsförening,

CJ9i Önskaa: alla
en /,.öJJe/ull Jul

Gustavsbergs Hembygdsgille.

GOG JUL
och

GOTT NYTT ÅR
tillönskar

Gustavsbergs Unga örnar.
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predikade. På kvällen var vi. några och silade kaffet i kannan genom
stycken, som gick till missionshu- denna. Men antagligen blev det nå
set på nytt, där vi nu hade ett bö- gon bismak av tyget, ty snart
nemöte. kom troppchefen - en handlande

I vårt kök hade vi måndagen den - in och frågade, hur vi burit oss
10 augusti stortvätt på skjortor åt med kaffet. överkocken förkla
och strumpor. På min lott kom att rade, att de nu serverats av det bil
bära in maten i officersmässen. ligare kaffet. Vi fick genast skicka
Mitt arbete var inte så roligt alla tillbaka den billigare sändningen
gånger. I synnerhet var det svårt och övergå till det bästa i fortsätt
att torka dricksglasen, så att de ningen.
blev riktigt klara. Officerarna var En dag hade vi för litet ärter
så kinkiga med allt. Efter maten hemma för att de skulle räcka till
skulle de alltid ha kaffe. I början middagen. överkocken klarade si
hade vi fått hem av det bästa kaf- · tuationen med att föreslå, att vi
fet. Men så tyckte de, att detta skulle bränna vid ärterna, så blev
skulle dras in, -vi fick sedan en de drygare.
sämre sort. En middag fick vi inte För måndagen den 17 augusti
kaffet färdigt i rätt tid. Det hann läser jag i min dagbok: "Under
inte sjunka ordentligt. Ingen sil natten tillbakaslogs ett flottans
hade vi men blev ändå inte rådlö- försök till landstigning på östra si
~a. överkocken tog en linnelapp dan av ön. Men senare stormades

Iandstormskasernen och vakten
togs till fånga". En flottans tor
pedbåt skulle nämligen landsätta
trupper genom ett fingerat anfall.
Infanteriet låg i sina skyttegravar
och besvarade karbinernas eld så
kraftigt att flottisterna i oordning
fick retirera. Segerdruckna vände
landstormsmännen om hem. Det
skedde utan brådska. Vid pavil
jongens brygga gick Petterman
vakt. östanstormen slet i pälsskör
tena, men han gick trygg av och
an med geväret i famnen. En mörk
skugga gled ljudlöst allt närmare.
Det var torpedbåten, som för
släckta lanternor tagit full fart
runt ön och nu lade till. överfallet
kom oväntat. Fyra starka flottist
armar lindades om Petterman, vil
ken som fånge blev en ofrivillig
gäst ombord. Den övriga besätt
ningen rusade in i paviljongen, där
vårt övriga vaktmanskap nu låg
försänkt i sina drömmars ljuvlig
het. Matroserna avsköt lösa skott
där inne. Vid karbinernas eld blev
vaktmanskapet nästan ihjäl
skrämt. Alla trodde, att det nu var
allvar å färde, och att de nu hade
ryssarna över sig. Mest utsatt för
drift blev efteråt Petterman, som
uraktlåtit att lossa alarmskott och
låtit sig som fånge bäras ombord.

Fredagen den 21 augusti var
det solförmörkelse. I köket hade vi
fullt arbete med att sota glas åt
alla, som ville titta på det märkli
ga naturfenomenet.

Antecknat för söndagen den 23
är följande: "Kaffe 7,15, frukost
11. Kokt kött, potatis och buljong.
Korv och limpa till matsäck. Reste
från Sandhamn på Prins Gustaf

. kl. 4,15. Kom till Fruvik kl. 9
em."

Vi var nu hemförlovade i tre
veckor. Under tiden låg Vaxholms
landstorm i Sandhamn på bevak
ning.

För den 18 september läser jag
följande: "KL 9 fm. gick Gus
tavsberg IV från Gustavsberg.
Storm. Kom till Sandhamn kl. 6,30
em, G. Lundström och jag fick
bädda på stora köksbordet. Väck
tes kl. 11,30 på natten. Tvangs att
stiga upp och äta russinsoppa,
korv och limpa".

Saken var den, att Vaxholms
kockarna skulle vara kvar över
natten till följande dag. När vi
därför kom in i köket, fick vi skaf
ta oss. logi bäst det gick. Men de
gamla kockarna var druckna och
orediga, så det blev inte mycken
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vila för någon av oss den natten.
Vi hade nätt och jämt somnat, då
deras överkock väckte oss. Han
hade soppan i en stor mjölkeylin
der. Så kom han plötsligt att titta
in i ugnen, varvid han utbrast:
"Åh, här står maten, som skulle
till Korsö i går". Så hade för de
supiga kamraternas skull land
stormsmännen på Korsö blivit utan
kvällsmat.

Under denna vår sandhamnstid
var vi bjudna till tre fester, näm
ligen i missionshuset, på pensiona
tet och på Gästis. Vi kockar var
dessutom bjudna hem till en tull
vaktmästare på kaffe en dag. Han
var nämligen grisuppfödare och
hämtade köksavfallet hos oss. Det
var en måndagskväll, då vi slutat
vårt arbete i köket för dagen.
Hans fru hade antagligen inte re
da på, att vi var bjudna. Hon
stod i köket, då vi kom, och det
befanns snart, att hon hörde myc
ket illa. Vi sköt in överkocken först
genom dörren. "Vi skulle hit och
dricka kaffe"; sade han. Kvinnan
hörde inte, varför överkocken på
nytt fick presentera oss med sam
ma ord. Och nu skrek han till så
kraftigt att tullvaktmästaren, som
befann sig uppe på vinden, hörde
och kom ned. Vi var kvar där, tills
det blev ganska sent. När vi skulle
gå, kunde jag inte uppleta min
hatt. När kamraterna gick, fick
jag stanna kvar för att söka. Slut
ligen fann jag den bakom en soffa.
- Pojktagen satt förvisso kvar i
landstormsskälmarna. De skulle
ha roligt åt mig, och de fick det
även, vida mer än de beräknat.
När jag skulle springa fatt mina
kamrater, satte postmästarens by
racka åt mig. Detta ökade ytterli
gare deras nöje.

För den 25 september står det
bl. a. : "Lade in om permission för
två dagar. Gick ut och lånade ett
strykjärn samt pressade våra roc
kar. Stängde överkocken ute". Han

m

V i g d a:
den 14 okt. snickaren Henning

Tällman, Mariagatan 13, och
Birgit Ingegerd Dahlberg,
Bromma,

den 22 _okt. ladug.-fö;rman. Clses
Erik' Steibert, Anriebarg, och
Birgit Margareta Ekegren,
Bromma,

den 21 okt. porslinsarb. Mats Au
gust Gunnar Algotsson, Grind-

ville nämligen aldrig gå in om
kvällarna. Den kvällen riglade vi
porten, så att han fick "planka"
över. På morgonen sade han inte
ett ord om stängningen.

Den 26 september var det invig
ning av en fana, skänkt till Gus
tavsbergs landstormskompani (nu
förvarad i Djurö kyrka). För den
9 oktober står följande: "Kaffe
kl. 7 fm., frukost kl. 10, städning
och skurning av köket. KL 3 av
gick .William Lindberg med oss
från Sandhamn. Vid Vaxholm möt
te Gustavsberg IV, på vilken vi
gick ombord. Kom hem kl. 8 på
kvällen". Så var sex veckor i land
stormen gångna. Det hela avlöpte
ju fredligt. Det var som ett slags
semester med kost, logi och frisk
luft gratis. Varje gång namnet
Sandhamn nämnes, rullas vyerna
upp från denna landstormsförlägg
ning i den stockholmska skärgår-
den. J. A. L ö f d a I.

· stugärde C 17, och fröken Mary
Maria Nylander, Gridstugärde
C 17.

Födda:
den 27 sept, Bo Gustav, s. t. div.

arb. Gustav Georg Valentin Jo
hansson, Mörtnäs, o. h. h. Svea
Elisabet, f. Andersson,

den 10 okt. Sven Tommy, s. t. sa
nitetsarb. Sven Ragnar Lind
berg, V: a Porten o. h. h. Gerda
Olivia, f. Nordström,

den 4 nov. Leif Bengt, s. t. plåt
slagare Bengt Karl Axel Säll,
Bergsgatan 3 B o. h. h. Anna
Karin Valborg, f. Haglind,

den 20 nov. Inga Linnea, d. t. slam
husarb. Stig Gösta Rolf Karls
son, Stenkullen 1, o. h. h. Astrid
Vilhelmina, f. Johansson.

Döda:
den 1 okt. laboratoriearb. Karl An

ders Leonard Andersson, f. d.
28 sept. 1897, (47 år) Hästha
gen 1,

den 2 okt. f. d. snickaren Johan
Arvid Andersson, f. d. 2 sept.
1873, (71 år) Ingarögatan 7,

den 12 okt. fru Alma Charlotta
Nordblom, f. Johansson, f. 20 ju
ni 1898 (46 år), h. t. porsl.-arb.
Torsten Yngve Gustav Nord
blom, övre Stenhuset,

den 18 okt. Kerstin Maria f. d. 1
april 1944 (5 mån.) d. t. slipa
ren Nils Jonas Viklund, Maria
gatan o. h. h. Irma Marta Ma
tilda, f. Tingvall,

den 22 okt. änkefru Karolina Dahl
qvist, f. Gustavsson, f. 29 nov.
1866, (77 år) Mariagatan 8, ä. e.
glac. Per Dahlqvist,

den 24 okt. fru Emma Elisabet
Blom, f. Andersson, f. 7 sept,
1901 (43 år), h. t. teg'elbr.sarb.
Aron Melker Esaias Blom, Mört
näs,

Gustavsberg-lngarökretsen
av Svenska röda korset

önskar sina medlemmar och
vänner

EN GOD JUL
och

GOTT NYTT AR

Gustavsberg Lottakår

ber att få framföra ett varmt
tack för det gångna året samt
önskar alla en

FRIDFULL JUL

och ett

GOTT NYTTAR

Till Eder tjänst
Vid val

Praktiska Julklappar
ALBERT L. CARLSON.

Manufaktur-Herrekipering.
Tel. 68.
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Några data ur lngarö historia.
Ur två föredrag i A. B. ·r. i Gustavsberg av teol. d:r

Torsten Wanngård.
Forts. från föreg. nummer.
Men ödmann tog sin upp

gift på allvar. Efter den
långa vintern kom våren med
examen och premier, som ut
delades av "patronus". Pilhamns
skola är förmodligen den första i
denna del av Skärgården. Skol
gången synes icke ha varit obli
gatorisk. Men givetvis hade den
sin stora betydelse för befolkning
en. Och skolan har faktiskt haft
en mycket säker ställning i det
allmänna medvetandet i vår lilla
socken allt sedan ödmanns dagar.
Ingarö har också offrat mycket
för sitt skolväsen i senare tid.
Prästsysslan och lärartjänsten vo
ro förenade till år 1921. Då skildes
de, och skolan fick jord till skolan
läggning samt donationsmedlen,
som för närvarande utgöra en fond
på 17.200:- kr., benämnd Ceder
strömska skolfonden. övriga delen
av donationsjorden donerades i och
med patronatsrättens upphörande
av v. häradshövding Karl Frisk
till prästgård och andra försam
lingens lokaler.

(Litteratur: D: r Henning Wijk
mark: Samuel ödmann. Gradual
avhandling. Stockholm 1923. Den
samme: Samuel ödmanns skrifter
och brev. Stockholm 1925. Gustaf
Lizell: Samuel ödmann, föredrag
på hundraårsdagen av hans död,
1929, hållet i Ingarö kyrka.
Svensk kyrkotidning samma år.)

Samuel ödmanns porträtt fin
nes i original av prof. Sandberg i
Smålands nation i Uppsala, ko
pior i teologiska fakultetens rum i
Uppsala samt i Ingarö kapell. Bil
den av den sängliggande profes-

den 27 okt. f. d. porsl.-form. Hans
Gustav Paulus Möller, f. 28 maj
1883 (61 år), Bergsgatan 3 B,

den 3 nov. fru Anna Charlotta An
dersson, f. Jansson, f. 13 april
1870 (74 år), h. t. brännaren Jo
han Erik Vilhelm Andersson,
Bergsgatan 3 B,

den 22 nov. änkefru Hildegard So
fia Hellberg, f. Andersson, f. 22
mars 1877 ( 67 år) , ä. e. pors
linsarb. Johan Gottfrid Hell
berg, Mariag. 6.

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

sorn finnes i åtskilliga bibliotek.
I Ingarö pastorsexpedition för

varas en tavla av Samuel ödmann.
Under hans bild har f. komminis
tern Axel Jonsson nedtecknat föl
jande minnesord, som han hänför
till J. 0. Wallin:

"Son till kyrkoherden i Hj elm
seryds församling inom Wexiö
stift Gabriel ödmann och Cathari
na Wiesel, dotter af Prosten Sa
muel Wiesel i Wislanda. Född jul
dagen 1750. Tog 1772 Philosophiae
Candidat examen. 17/'[6 Komminis
ter och Skolmästare i Pilhamn,
der han stadnade i 14 års tid med
så knappa inkomster att han ge
nom fiske och jagt måste söka bi
draga till sitt och de sinas uppe
hälle. Under en af dessa jagter
ådrog han sig en förkylning; 1784
Ledamot i Wetenskaps Akademien.
1790 Kyrkoherde i Gamla Upsala
och Theologiae Adjunct vid Upsala
Akademi. 1799 Theologiae Profes
sor; död · i October 1829; Genom
ett arbete; Strödda samlingar
utur naturkunnigheten till den
Heliga Skrifts uplysning 1783-
1794 tillvann han sig Europeisk
ryktbarhet.

Hans lärostol blef den genast in
tagna och ej mer lemnade sjuk
sängen och hans hela yttre verld
slöt sig inom de fyra väggar, som
med honom hunno åldras, men för
lärgiriga ungdomsskaror, kom
mande och gående, förelästes utan
afbrott af åren, från denna kate
der sanningens eviga läror. Der
låg den glade wise och med aftärd
hand på sitt bräde öfver bröstet
skref böcker åt verlden, bibliothe
ker till upväxande slägters under-

Överlämna
förtroendefullt
all omsorg vid
dödsfallet till

BA.HDJBLS
BJEG llltAWNllNG§BYllltÅ

Odengatan 84 Stockholm
Ring vårt ombud:
fru LISA JOHANSSON

Te i"~Gustavsberg"174
eller direkt 30 a4 42 i 30 93 93

visning, mannaålderns vade me
cum och de gamles aftonro. Dit
kommo utifrån verldslivet och
ljusa dagen, som allt ser och hör,
de kloke och lärde, lystne att få
veta mera, och den instängde ens
lingen hade mycket att säga dem,
i tungomåls uttydning, folks och
länders kunskap, Guds kunskap.
Den skumögde siaren, som ej rest
utom sin kammare hade underrät
telser att meddela från norra och
södra hemisferen, förtäljde för de
undrande hvad märkligast skett
hvad viktigast uppfunnits eller
upptäckts, förr eller nyss, mellan
jordens båda poler. Mellanåt, ur
djupsens nöd, reste han upp, ej den
lama, stoftbundna kroppshyddan,
men sin ofängslade själ i he
lig fröjd, och sjöng vid sin har
pas ljud, på toner ur eget hjerta,
en sång i högre Choren om För
sonaren på Golgatha och Försona
ren på Oljeberget, låg sedan lugn
och mild, lutad som Johannes vid
Mästarens bröst, icke utkräfvan
de, men förbidande sin arfvedel i
ljuset."

Ingarö kapell byggdes år 1792,
eget kyrkobokföringsdistrikt och
egen församling blev Ingarö 1825,
allt frukter av Samuel ödmanns
personliga insats. Det har ock se
dan hans tid vilat ett visst roman
tiskt skimmer över kapellet, egen
domligt nog, ty ödmann tog verk
ligheten högst realistiskt. Tavlan
föreställande honom liggande i siri
säng satt ända till år 1931 på kor
väggens vänstra sida. Vid restau
reringen, som då ägde rum, place
rade artikelförfattaren tavlan i
fråga längst bort på motsatta väg
gen därmed helt säkert följ ande
ödmanns innersta önskan. Denne
tillät nämligen ej under sin livstid,
att någon gjorde något konterfej
av honom.

När man går igenom socken
stämmoprotokollen märker man,
att Ingarö genom tiderna haft go
da präster och gott kommunalsty
re. Det senare sköttes i regel av
släkterna Leuhusens och Ceder
ströms representanter sakligt och
med reda i former. En präst var
det likväl, som blev överingenjör
för den första bron över Kolström
och även dess byggherre, en annan
präst tog efter förbittrad kamp
bort brännvinsutskänkningen från
Kolströms krog. Och när släkterna
Leuhusen och Cederström lämnade
Ingarö, tog den mycket praktiska
pastor Axel Jonsson hand om kom-
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JPEJLJLE JUJLG-R
Det var en söndagsmorgon i bör

jan av december. Familjen var
samlad vid frukostbordet, och man
hade· just avslutat måltiden då
mamma nämnde något om juklap
par. Pelle lystrade. Skulle mamma
möjligtvis avslöja något om vad
Pelle eller lillasyster skulle få i
julklapp. Nej, det gjorde hon inte,
men Pelle hade för länge sedan ta
lat om vad han önskade, och nå
got av det han önskat brukade
han alltid få. Vad han själv skulle
ge mamma, pappa och lillasyster
nämnde han givetvis intet om, ty
denna jul skulle det bli en stor
överraskning. Förr om åren hade
han alltid fått be pappa om
pengar, men nu hade han gått
småärenden åt gästerna på det

närbelägna pensionatet, så han
hade fått ihop flera kronor.

Pelle gick så upp i sina egna fun
deringar, att han inte märkte att
mamma och pappa börjat tala om
något annat. Det var först vid
ordet julgran han väcktes ur fun
deringarna. Pelle var visserligen
bara fyllda elva år, men de två
sista åren hade han i alla fall fått
gå med pappa i skogen och hugga
julgran. Så nu visste han hur det
gick till och hade beslutat att på
egen hand · leta ut en riktigt fin
julgran i år. Pappa arbetade över
om kvällarna, så han 'behövde vila
på sin fritid. Därför skulle Pelle
själv sköta om julgranshuggning
en. Fast ingen fick veta om det,

förrän granen stod huggen hem
ma vid vedboden.

Några dagar före jul tog Pelle
yxan på axeln och gav sig ut i
skogen. Han visste nästan precis,
vart han skulle gå, ty under alla
de gånger han spungit här hade
han också lite smått tittat efter
lämpliga julgranar. Det var sär
skilt en björkdunge borta vid kärr
markerna, som fångat hans intres
se. Dit ställde han nu stegen. Un
der natten hade det snöat och nu
låg ett tunnt snötäcke över marken
och träden. De olika skogsdjurens
promenader under morgontim
marna avtecknade sig tydligt ge
nom spåren i snön. Pelle hade ing
en svårighet att känna igen åtmin
stone rävens, harens och ekorrens

munens angelägenheter. Präst
och skollärarsysslorna voro .före
nade till år 1922, då i och med
patronatsrättens upphörande folk
skollärartjänsten förenades med
organisttjänsten.

Betecknande för gångna tider
tycks vara stor obenägenhet att
välja nya män till nämnder och
råd. Kom någon en gång in, blev
det i regel för livstiden. Detta be
rodde väl till stor del därpå, att yt
terst få själva kunde disponera sin
tid. Och den · som kunde det ville
ofta ej vara med om ansvaret. Det
kan ej alltid heller ha varit lätt att
sitta mellan en Cederström och
Leuhusen. I mångt och mycket lik
nar utvecklingen i Ingarö andra
svenska kommuners, varför när
mare detaljer här icke behöver an
tecknas. När koleran nalkas riket
på 1830-talet tillsättes sundhets
nämnd, något .senare kommer den
första utbildade barnmorskan till
ön. 1854 indelas socknen i 6 fattig-

rotar och beslutas om byggande av
ett fattighus med platser för 6
"hjon". Som fattigdel skulle var
och. en av dem årligen åtnjuta: 12
lispund rågmjöl, två tunnor pota
tis, en fjärding strömming, 4 kap
par ärter samt minst 12 riksdaler
riksgälds. Någon föreståndarinna
anställdes givetvis icke, och man
kan lätt tänka sig, hur det i läng
den skulle gå.

De första sommargästerna sy
nas ha kommit redan på 1860-ta
let. De voro i regel "bättre folk",
som hyrde regelbundet varje som
mar, men så fanns det väl också
då som nu en del tillfälliga, mind
re balanserade, som ställde till trå
kigheter. Detta synes framgå av
ett protokoll med anledning av en
visitation av ärkebiskop Anton
Niklas Sundberg i Värmdö 1873.
Här klagas det över, att "arbets
folk och sommargäster från andra
kommuner indrogos, vilkas uppen
bart förargelseväckande leverne

är ett gift för vår befolknings re
ligion och sedlighet". Och man be
slöt vid tillfället, att var och en så
mycket som möjligt "skulle på för
hand göra sig bekant med de per
soners sedliga beskaffenhet, som
man ville hysa i sina hem". Att en
sådan prövning, om den någon
gång praktiserades, icke avskräckt
sommargästerna framgår av att
den sista beräkningen av antalet
sådana givit vid handen, att Ingarö
f. n. har c: a 3.000 mer eller mind
re fast boende. Stora områden ha
även nyligen sålts och styckats till
villatomter. Detta är alldeles i sin
ordning. Ingarös största tillgång
är nämligen dess härliga natur och
torra sommarklimat. Man kan ock
så förutspå en lysande utveckling,
om lugna tider komma. Men då
hotas också idyllen och den roman
tik, som trots allt ännu finns kvar
härute.

T o r s t e n W a n n g å r d.

Har radion tystnat? .
Vänd Eder till mig.

Alla märken.
Byte - avbetalning.

A U G. E R I K S S O N.
Gustavsberg.

Mariagatan 4. Tel. 197.

FRISERSALONGEN
GUSTAVSBERG

GRINDSTUOATAN 5
(invid kyrkan)

Med tack för det gångna året
.tillönskas

GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR
Gunnar Brinck.

AXEL JOHANSSONS
Skomakeri & Skoaffär

rekommenderas

Lagnö, Gustavsberg.
Tel. 307
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spår. Nästan omedelbart som Pelle
kom fram till björkdungen, såg
han en gran som tycktes fylla alla
anspråk. Han gick runt och be
traktade den från alla håll. Han
skakade av snön på den och upp
täckte, att det fattades en gren på
ena sidan. Ja, tänkte Pelle, skogen

- är stor så alltid skall det väl nå
gonstans finnas en vacker gran.
Så begav han sig åter på upp
täcktsfärd. Han gick och gick un
der det han undersökte smågra
narna från alla sidor. Några var
för vida och andra för smala. På
en del fattades det grenar och på
andra var riset för strävt eller för
mjukt. Hela dagen traskade Pelle
omkring utan att finna den gran
han ville ha, och det var först när
det började skymma, som han
märkte hur tiden flugit iväg. Då
han inte funnit någon tillfredsstäl
lande gran återvände han till den
han först tittade på och vid när
mare betraktande fann han den
godtagbar. Med några kraftiga
hugg fällde han den och begav sig
därefter på hemväg.

Mamma var mycket orolig, när
Pelle kom hem. Visserligen bruka
de han ibland vara borta ganska
länge. Men det hade aldrig hänt
förr, att han varit borta en hel
dag, utan att hon visste om var
han var. Hon skulle minsann till
rättavisa honom ordentligt. Men
när Pelle kom inrusande genom
dörren, blev det i alla fall inga
bannor. Mamma fick nämligen in
te ett ord med i laget på grund av
Pelles iver att få ut mamma att
titta på julgranen. Och sedan
glömde mamma av att hon tänkt
ge honom bannor. Hon gav honom
beröm i stället.

Dagarna fram till julafton för
flöt som alla andra dagar utom det
att Pelle tog regelbundna prome
nader ut till vedboden för att se

Krånglar radion?
vänd Er då först
som sist tHI oss,
så får Ni en i allo
sakkunnig under
sökning. Ring så
hämta vi vid' buss
håälplatsen.

Firma RADIO-BISTHER
Bondegatan 68

Tel. 42 53 00. Giro 159654.

till att julgranen stod kvar. Men
natten före julaftonen drömde
Pelle, att han var ute för att hug
ga en julgran. Ibland hade han en
yxa så stor att han dignade under
dess tyngd, ibland var den bara
som en liten pennkniv. Och just
som yxan var som minst låg han
på knä vid en gran. Stammen var
minst tre gånger så tjock som han
själv och den stammen var han
tvungen att skära igenom för att
få granen med sig hem. Men plöts
ligt hade både yxa och gran · för
svunnit,· och Pelle står ensam ute
på en stor slätt. Som han står där
ser han något, som kommer ho
nom närmare och närmare. Till
slut ser han, att det är en stor
gran som kommer vandrande. Den
stannar' och betraktar Pelle, så går
den runt omkring honom och tit
tar på honom från alla sidor. Så
vänder den sig om och ropar något
som Pelle inte förstår. Då kommer
det fullt med smågranar springan
de. Alla tittar de på honom och nu
förstår han vad de säger. Titta,
säger en ochtar i hans armar, han
har ju bara två grenar. Ja, säger
en annan och pekar på benen,
stammen är nedtill delad mitt itu.
Den kan vi inte ta, ropar alla
smågranarna. Jodå, säger den sto
ra granen, den blir bra, och så
hugger den ett kraftigt tag i Pel
les arm. Det är· dags att stiga upp
och sätta julgranen på fot, hör
Pelle någon ropa långt borta. När

han slår upp ögonen, står mamma
och ruskar honom i armen.

Det är mycket som skall besty
ras på julafton, men Pelle tycker
ändå att tiden går sakta. Han är i
stor spänning inför eftermidda
gen. Inte så mycket för att se vad
han får i julklapp som fastmer för
att fa se, hur hans gran skall ta
sig ut, när ljusen är tända. När ef
termiddagskaffet är drucket, de
lar mamma ut julklapparna. Sedan
kommer Pelles stora ögonblick. I
år får han även hjälpa till att tän
da ljusen i granen. Aldrig förut
har väl en julgran varit så vacker.
Om ljusen eller Pelles ögon strålar
mest, är svårt att säga. Ja, Pelle
tycker t. o. m. att "Stilla natt, he
liga natt" har en bättre klang i år,
när mamma som vanligt sjunger
den, medan granen brinner.

När julgransljusen släckts, gick
pappa ut på en promenad. Han
brukade inte. vara borta så länge,
men i kväll dröjde han. Eftersom
hela familjen brukade gå till jul
ottan, så gick man alltid tidigt till
sängs på julaftonen. Men det dröj
de betydligt över den vanliga ti
den innan pappa kom tillbaka. Och
då kom han inte ensam. Han hade
träffat ett par ungdomsvänner,
som tillfälligt vistades på platsen.
Dem hade han bjudit med hem.
Pelle hade lagt sig, men han hörde
på deras tal att de firat julen lite
i förskott och nu fick de naturligt
vis Inte "gå ut med julen". Mam-

Julklappstips.
Lämpliga presentartiklar för julen:

Rattkälkar, sparkstöttingar, skidor och sportutrustningar för
övrigt.
Ekiperingsartiklar för damer och herrar.

Toilettartiklar i trevliga förpackningar.
Gör edra inköp i eder egen butik

KONSUM
GUSTAVSBERG
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har under höstens lopp varit före
mål för bakteriologiska undersök
ningar och enligt hälsovårdsnämn
den ha de tagna proven utvisat,
att det är allt annat än väl beställt
med i ovanstående rubrik avbilda
de fluidum. Badare och skridsko
åkare utanför Solhem och Eke
dalsland varnas för såväl fri- som
ofrivilliga dopp. Endast i Skräd
darvikeri och vid hopptornet
("Godahoppsudden") kommer bad
ning att tillåtas nästa säsong. Men
där skall det bli så mycket finare.
Sand i långa banor - få vi hop
pas. En gammal gustavsbergare
har föreslagit ovan antydda namn
byte. Låt oss nu lägga bort det
gamla omöjliga namnet på berget
bakom hopptornet och gå in för
det nya.

Allt ljusare och ljusare

skall detbli i vårt samhälle, berät
tas fråri trovärdigt håll; och det
kan sannerligen behövas. "Som det
nu är kan ingen trivas.", sade mig
härom dagen en ung man, och när
jag i krönikörens sällskap gjorde
en lov, och vi försökte känna oss
unga, så hade vi inte gått många
gator förrän otrivseln slog följe.
Vi gick hem glada i hågen att ha
uppnått stadgad ålder. - Det är
på tok för mörkt. Dubbelt upp av
ljus blir knappt tillräckligt. Här
måste alla goda krafter till, innan
ungdomarna fly sin kos. Vilken
anblick, att få se Farstaviken
spegla ett · samhälle i full belys
ning!

Gustavsbergare i förskingringen,
som prenumerera på vår tidning,
påstås vara intresserade av litet
kommunalt skvaller. Att lands
tingsmannen Gunnar Andersson
nu för klubban i fullmäktige, och
att skatten fortfarande utgår med
kr. 7: 10, är ju gamla nyheter här
hemma, likaså att det genom en
ombyggnad blivit litet bättre arm
bågsrum vid matbordet för våra
gamla vid ålderdomshemmet. Men
en nyhet för de flesta torde vara,
att kommunalnämndens ordf. se
dan många år tillbaka, Samuel
Svenson, vid nyåret avgår på
grund av alltmer tilltagande ålder,
menar han själv, men med ofta
tydlig spjuver i ögonvrån, menar
andra. Hans efterträdare blir tids
studiemannen Harry Pettersson.

ma gjorde därför iordning kaffe
brickan och gick in till pappa och
farbröderna och som det även stod
glas på brickan, förstod Pelle att
pappa även skulle bjuda på stark
varor.

Klockan ovanför Pelles säng
slog flera omgångar. I rummet
intill blev rösterna allt högre Så
hör han · plötsligt ett skrapande
ljud. Det lät som när någon reser
sig från . en stol. Han hörde några
häftiga ord och så krasch ! Kunde
det vara julgranen som föll omkull.
Snabbt hoppade Pelle ur sängen,
sprang fram till dörren och öpp
nade den försiktigt. Den syn som
där mötte honom glömde han se
dan aldrig. Där stod pappa och en
farbror och höll en annan farbror,
som fläktade och slog med armar
na. Julgranen låg kullvält, skärvor
av julgransprydnaderna låg ströd
da över golvet och ljusen var av
brutna. Pelle stängde dörren och
smög sig till sängs igen. Tårarna

började trilla utför hans kinder,
och den lilla kroppen skakade som
i frossa. Den kvällen grät Pelle sig
till sömns, grät som endast den
kan g-öra som blivit fråntagen en
av livets största gåvor: glädjen
över att ha kunnat uträtta någon
ting.

När Pelle på juldagsmorgonen
steg upp, var granen något så när
iordningställd, Ljusen hängde för
stås lite snett och dropparna som
föll från dem tyckte Pelle var tå
rar. Mamma och Pelle gick till jul
ottan. Där talade pastorn om frid
på jorden. Men Pelle hade svårt
att känna frid. Han kände hur det

· innerst inne växt fram en känslaav bitterhet mot pappa. Att denna
bitterhet bort vändas mot det som
fördärvat julglädjen för så många
andra barn i stället för mot pappa,
förstod Pelle först långt senare i
livet.

B e r t i 1 P e t t e r s s o n.•

Första söndagen i advent

gingo vi mangrant i kyrkan för att
inviga den nya altartavlan, som
konstnären Forseth arbetat med i
4 år. Gustavsberg har genom detta
konstverk tillförts en ny attrak- ,
tion. Tavlan fängslar åskådaren
från första anblicken, värmer och
livar genom sin ljusa färgton och
släpper inte greppet, förrän den
djupa och åtminstone på några
punkter alltför väl dolda symboli
ken börjat klarna. Ett första in
tryck av en viss stelhet i kompo
sitionen ger med sig, och man
överraskas av att figurerna på nå
got sätt förändras under gudstjän
stens gång. Kanske man kan säga,
att tavlan djupnar. Det bestående
intrycket är, att såväl konstnären
som kyrkomenigheten ha anled
ning att glädjas.

Krönikören

G.QD JUL
GOTT NYTT ÅR

önskas
våra ärade kunder

GUSTAVSBERGS BAGERI.
K. W. Johansson
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CirJieln i hosiittnin11s- ocJt Jtem
inredningsfr111101'.

Gustavsberg har under de sista
åren haft en omfattande studie
verksamhet i skilda ämnen. Nyli
gen tillkom i en cirkel i bosätt
nings- och heminredningsfrågor,
som arbetet synnerligen målmed
vetet. Initiativet togs av Fabriken
och A. B. F: s lokalavdelning. En
cirkel med omkring 30 medlemmar
kom till stånd. Arbetet har bedri
vits i Slöjdföreningens regi.

Från början blev intresset syn
nerligen stort, alldeles särskilt
därför att det ställdes i utsikt, att
vi vid en utställning praktiskt
skulle få tillfälle att visa vad vi
lärt oss.

Vi startade i maj månad och den
18 nov. öppnades utställningen,
det praktiska resultatet av de fö
reläsningar vi lyssnat till nästan
varje månad, avbrutna blott av in
tressanta studiebesök i Stockholm,
där vi på olika ställen inhämtat
kunskap och erfarenheter i valet
av möbler och textilier m. m.

Cirkelns ordförande blev fru
Alice Pettersson. Arkitekt Åke
Hult, assisterad av arkitekt Lena
Larsson, ledde arbetet på ett inspi
rerande och trevligt sätt. Arkitekt
Elias Svedberg och fru Edna Mar
tin ha föreläst och instruerat oss
om möbler och textilier.

Arkitekt Olov Tunström har
även medverkat med föreläsningar
och råd. Redaktör Kaj . Andersson
har följt cirkelns arbete med stort
intresse. Vår "hustomte" har Gös
ta Dahlberg varit. Han har ord-

nat med sammanträden, kallelser,
resor m. m.

Cirkeln har varit delad i 4 grup
per med 6 till 7 deltagare i varje
grupp. Som gruppledare ha Gustav
Lorang, Marianne Movinger, Ger
hard Persson och undertecknad
fungerat.

När vi nu efter utställningen se
tillbaka på den gångna tiden och
tänka efter vad vi lärt oss, så kän
na vi en stor tacksamhet mot alla
dem som på ett eller annat sätt bi
dragit till att göra cirkeln till den
stora : framgång som·den enligt
en samstämmig stockholmspress
verkligen blev.

Denna cirkel var också den för
sta i sitt slag här i landet. Den har
sedermera fått flera efterföljare
på andra ställen.
- "Nå, vad ä' nu kontentan av

cirkelns arbete?" har jag frågat
många. - "Vad är det för något,
som vi i första hand lärt oss?" -
Svaren har blivit ganska lika i
många punkter. Fru Alice Petters
son säger, att det bästa är, att man
lärt sig att sammanställa färger.
Däri instämma många.

Herr Arvid Bergström är glad
över att det bevisats, att man med
fördel kan sammansätta gammalt
och nytt. Han är även tilltalad av
de enkla armaturerna.

Herr Sven Andersson är glad,
att man frångått möbelgarnityret
och bekänner, att han lärt sig litet
av vad färgkombination vill säga.
Han vill gärna ha en trevlig barn
kammare.

Ni har funnit,
att Gustavsbergaren har åtskilligt
av värde att ge åt varje gustavs
bergare. Giv den därför under
1945 som gåva till släkt och vän
ner bosatta på andra platser. Det
blir ju sex innehållsrika brev från
Eder och Eder ort under nästa år.

Fru Movinger tycker, att det
hela varit mycket intressant, och
att man har förvärvat en' viss
klatschighet i fråga om möblering,
placering av tavlor m. m. Besöken
i Stockholm ha också varit givan
de.

Fru Boox tycker, att det är bra,
att man inte är tvungen att place
ra en lampa i taket bara därför,
att elektrikerna ha satt dit en
kronkontakt.

Det har även på många håll ut
talats den förhoppningen, att cir
kelns arbete borde fortsätta i nå
gon form. Slöjdföreningen är sä
kert inte ovillig. Bolaget hjälper
väl också till, och ett kommunalt
anslag skulle väl inte vara otänk
bart. Det gäller väl ändå främst
att hjälpa de unga, som skola bil
da hem, att köpa praktiska och
vackra möbler till hyggliga priser
och bevisa, att man med enkla me
del kan ordna det trevligt för sig.

Det är ett gemensamt intresse,
att den plats, där man tillbringar
sin fritid, i hemmet och kanske all
ra helst i det egna hemmet, är
så trivsam som möjligt, så att
den kan skänka arbetsglädje i det
ofta så trista tempoarbetet.

A x e 1 B j ö r k m a n.

Tvenne bilder från heminredningskursen.
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''G H STAVS B BH G SLÅ DAN''.
En framställning om den tidigare sjukkasserörelsen

i Gustavsberg.
För gamla Gustavsbergare är

det ej svårt att tyda orden: bo
den, lådan, bränsle. De förekommo
regelbundet i de s. k. skuldböcker
na, som fram till 1920 fördes på
fabrikens kontor. "Boden" var en
förkortning av Gustavsbergs Fa
briks Uppköpsförening. De siffror,
som följ de under ordet "boden",
motsvarade det "uttag" man gjort
under den närmast föregående må
naden i "Bolagsboden". Dessa ut
tag kunde många gånger uppgå
till ett så stort belopp, att den in
tjänta avlöningen ej räckte att
täcka utgifterna, varför skulden
balanserades till följ ande månad.
Det inträffade i många fall, att in
komsterna inte under någon må
nad överstego utgifterna. Dessa
hopades, tills den följ ande år med
stor längtan emotsedda procentut
delningen kom och lättade skuld
bördan och i lyckliga fall helt upp
vägde den.

Det var emellertid om det andra
ordet här ovan vi nu skulle tala.
"Lådan" var en förkortning av
Gustavsbergs Fabriks Arbetares
Sjuk- och Begravningskassa.

Sjukkasserörelsen har gamla
anor i vårt land. De kunna spåras
tillbaka ända till medeltiden. Inom
de olika yrkesskråna togos de
första stegen till vad vi nu kalla
sjuk- och begravningskassor. Då
en lärling genomgått de oftast hår
da läroåren, visat upp prov på sin
kunnighet och fått dessa godkän
da, erhöll han det efterlängtade
"gesällbrevet", med vilket följde
flera viktiga förändringar i hans
tillvaro. Han kallades sålunda nu
gesäll och upptogs som medlem i
gesällernas skrå med alla de rättig
heter och. skyldigheter, som där-

med följ de, bl. a. medlemskap i
"hjälpkassan". Dessa hjälpkassor
stodo under ledning av en av med
lemmarna utsedd styrelse, som
sammanträdde en gång i månaden
för att inkassera avgifter och ut
betala understöd till dem som se
dan föregående sammanträde varit
sjuka. Mellan sammanträdena för
varades kassans penningmedel i
kraftiga, konstrikt snidade, be
slagna och med sinnrika och in
vecklade lås försedda kassakistor,
vilka med stor vördnad fördes från
den sk§ddade förvaringsplatsen till
den lokal, där sammanträde hölls,
och där styrelsen ofta iklädd gran
na "regalier" fullgjorde sina ålig
ganden.

Kassakistor av ovan nämnt slag
kan man få se på Nordiska Muse
et. Dessa kistor kallades vanligen
"sjuklådor" och i dagligt tal helt
enkelt "lådor". Här är förklaring
en till den benämning, som ännu i
dag lever kvar hos många äldre
sjukkassemedlemmar.

Dessa kassor ägdes således av
de godkända gesällerna inom ett
yrkesskrå. Då skråväsendet år
1864 upphävdes i vårt land, för
svunno många av kassorna. Men
andra gjordes "öppna för alla". Så
lades grunden till vår sjukkasse
och begravningskasserörelse. En
typisk yrkes- och skråkassa, som
ännu bedriver sin verksamhet i
Stockholm, är Typografiska för
eningens sjukkassa, som bildades
1754. Den framträdde under det
långa namnet "Boktryckeri-Konst
förvandternas sjuk- begravnings
hj älps- och understödskassa". Så
småningom framväxta kassor, som
gåvo endast begravningshjälp.
Det kan vara av intresse att här

nämna en av dessa: "Christelig
Begrafnings Omtanka". Den hade
medlemsantalet begränsat till
högst 150, vilka i begravningshjälp
erhöllo ett belopp av 50 riksdaler.
För att bliva godtagen bland de
150 måste man vara "välfrejdad
Borgersman eller Ståndsperson".
Det var tydligen ej endast med
lemmarnas ekonomiska intressen,
som voro föremål för kassornas
verksamhet. Man tänkte även på
medlemmarnas allmänna fostran;
Stränga bestämmelser funnos i
kassornas "reglementen". Sålunda
stadgades. i ovan nämnda kassas
reglemente, att den kunde omedel
bart uteslutas, som "mot förmo
dan vid sammankomst på ett eller
annat sätt förfördelar någon eller
förorsakar buller och oljud", och
att den som "förde svordom och
lättsinnigt tal skulle till kassan bö
ta 2 skilling banco".

En form av begravningskassor
må också nämnas, de s. k. "hund
ramannaföreningarna". · Medlems
antalet var begränsat till 100. Av
gifterna uttogos genom uttaxering
vid dödsfall. Då en medlem avlidit,
invaldes en ny. Dessa föreningar
växte snabbt i städerna och vid
större industrier och voro i många
år mycket populära. Så småning
om insåg dock man olägenheten av
att ej på förhand veta, hur myc
ket som vid ett sammanträde skul
le betalas. Så beslöt man att änd
ra stadgarna. Medlemsantalet blev
obegränsat och fasta avgifter in
fördes.

Det var ej endast gesällerna, som
hade ·behov och intresse av att
hjälpa varandra vid sjukdom och
dödsfall. Även hantverksmästarna
hade sina sammanslutningar, "till
yrkets förkofran, handtverkets
skydd och anseende, samt inbör
des hjälp". Mästarnas föreningar
kallades "gillen" och i gillenas be
stämmelser ingick bl. a. "om nå
gon broder krank ligger, då skola

God jul och
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare
av

Sv. Grov- & Fabriksarb.-förb:s
Avd. 205.

Varje gustavsbergare

tillönskas

GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR

Sv. Lantarb, förb:s Avd. 182.

·God jul -
Gott nytt 0ar
tillönskas

medlemmar o. vänner.

Mörtnäs Soc.-Dem. Förening.
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bröderna honom besöka och hjäl
pa honom till hans bästa".

I början av 1890-talet framkom
en ny form av sjukkassor, de s. k.
Rikskassorna, som hade säte i nå
gon stad eller större industrisam
hälle och arbetade genom lokalav
delningar över hela landet. De
bedrevo en tämligen självständig
verksamhet beträffande inkasse- ·
ring av avgifter och utbetalning av
sjukhjälp, men stodo likväl under
huvudkassans kontroll genom re
dovisning för varje kvartal av in
flutna avgifter och utbetalad sjuk
hjälp. Lokalavdelning hade dess
utom möjlighet att från huvudkas
san rekvirera medel vid behov.
Sjukkasserörelsen vann stor sprid
ning tack vare dessa kassor, som
till följd av sitt smidiga arbetssätt
kunde tränga fram till de mest av
lägsna orterna i vårt land. Dess
utom voro administrationskostna
derna små, förmånerna stora och
avgifterna låga tack vare konkur
rens mellan kassorna.

*
Behovet av ekonomiskt stöd vid

sjukdom och dödsfall har väl i alla
tider funnits. Men då självhushåll
ningen minskade i omfattning och
hantverk och industri drog männi
skor samman till nya samhällsbild
ningar med andra ekonomiska be
tingelser gjorde sig behovet av
varandras stöd och hjälp allt mer
gällande. Det var också under skrå
väsendets sista år, som några
porslinsarbetare vid Gustavsberg
samlades till ett möte för att dryf
ta frågan om att på något sätt
kunna hjälpa varandra vid sjuk
doms- och dödsfall. De hade för
modligen kännedom om de inom
yrkesskråna verksamma hjälpkas
sorna. Man enades om att bilda
"Gustavsbergs Fabriks Arbetares
Enskildte Sjuk- och Begravnings
kassa". Den började i januari
1859. Ett "reglemente" antogs.
Månadsavgiften bestämdes till 1
riksdaler riksmynt, varjämte en
s. k. bottenpenning skulle utgå,
vars storlek var beroende av den
inträdessökandes ålder. Vidare be
stämdes, att då man genom inbetal
da avgifter kommit upp till minst
1.000 :- rdr. rmt., skulle utbetal
ning av understöd få börja. Med
lemmarna benämndes "delägare"
och skulle vid sjukdom erhålla bi
drag med 6 rdr. rmt. per vecka.
Efter avliden "karl" skulle 50 rdr.
rmt. utbetalas och efter avliden
"qvinna" 40 rdr. rmt.

Under första verksamhetsåret
fick kassan 36 medlemmar. Dess
första styrelse bestod av målaren
B. Ekberg, svarvaren .Oscar En
berg och formaren L. V. Broberg.

Bankväsendet var på denna tid
ej så högt utvecklat, men på nå
got sätt· måste kassans penning
medel göras räntebärande. Man
fann en genialisk lösning. Deläga
re, som voro i behov av kontanter,
fingo av kassans medel lån mot
ränta. Som säkerhet för dessa lån
deponerades något värdeföremål,
såsom ringar, broscher, silverske
dar m. m. Denna låneverksamhet
synes redan från början ha omfat
tats med livligt intresse. Det kun
de röra sig om rätt stora belopp.
Kassans. räkenskaper .för år 1867
upptager exempelvis: . ~

"Behållning i Panter och Rever
ser 3;551: 42 rdr. rmt.

Contanter i Cassan 33: 40 rdr.
rmt."

Under åren 1869, 1870 och 1871
hade det lyckats kassans styrelse
att placera penningar i "Gustafs
bergs Uppköpsförening", som då
ägdes av några få enskilda perso
ner, vilka hade all anledning vara
belåtna med denna sin pennings
placering. Enligt "Cassa-Boken"
uppbar kassan år 1869 6 % och år
1870 ej mindre än 34,86 % utdel
ning på de insatta penningarna. -
Det bör dock till samhällets heder
omtalas, att detta för de få enskil
da - och under tre år även
för sjukkassan - så förmån
liga sätt att erhålla hög rän
ta på ledigt kapital ej blev så
långvarigt, ty efter protester från
den köpande allmänheten, 'som ge
nom sina köp gav de stora vinster
na, ombildades Uppköpsföreningen,
så att envar som handlade där, be
reddes möjlighet att bliva deläga
re med ett till 30:- kr. begränsat
aktiekapital, och på vilket skulle av
årets vinst utgå en fast ränta av
6 %. Dessutom skulle envar er
hålla utdelning på vinsten i förhål
lande till gjorda köp. Dessa goda
rent kooperativa principer borde
ha fått sällskap med en annan
mycket viktig kooperativ grund
sats, nämligen kontanthandel. Men
i stället stadgades, att all kontant
handel var förbjuden. -

Sjukkassans ekonomiska ställ
ning var i allmänhet mycket svag.
Innan kassan uppnått tio år, hade
beslut fattats om en månadsavgift
i "extra uttaxering". Man försökte
även andra metoder för att skaffa

penningar till· kassan, som av allt
att döma omfattades med stort in
tresse av sina medlemmar.

Med båt anordnades en eller två
lustresor varje sommar. På vin
tern blev det dansaftnar, som i
dagligt tal kallades "lådbal". Nå
gon större vinst synes ej ha upp
stått genom dessa tillställningar,
som också hade ett annat syfte:
att värva nya medlemmar. Sådana
blevo ofta bjudna till "lådbalerna".

Tyvärr saknas upplysande hand
lingar om kassan från år 1871 och
fram till år 1900. Men man kan
utgå ifrån att det ej förflöt endast
lugna år, ty den svaga ekonomin
medförde bekymmer. Extra ut
taxering måste tillgripas, när tryc
ket blev som störst, för att verk
samheten skulle kunna fortsätta.
Utvecklingen under 1900-talet har,
så långt man kunnat utläsa av un.
gängliga handlingar, haft samma
svårighet. Under flera år erhöll
kassan bidrag från A.-B. Gustavs
bergs Fabriks Intressenter _och
även från Gustavsbergs kommun.
Men medlemsanslutningen var
ringa och sjukhjälpskraven stora.
År 1927 måste kassan genomföra
en radikal förändring i sina utfäs
telser, om verksamheten skulle
kunna fortsätta. Sjukhjälp hade
intill dess utgått, "så länge sjuk
dom varar", och det kunde i en del
fall bli bortåt 30 år. Nu begränsa
des rätten till sjukhjälp till' sam
manlagt 1,500 dagar,· räknat från
år 1912. Denna omläggning stärkte
kassans ekonomi. Den började
stå på egna ben.

Sjukkasserörelsen fick en allt
större utbredning. 8å småningom
erhöllo kassorna bidrag av staten
till sin verksamhet samtidigt som
staten genom utfärdade lagar ha
de kontroll över kassorna genom
de statistiska rapporter, som årli
gen avgåvos till Kungl. Pensions
styrelsen.

Vid sidan av den rent kommuna
la fattigvården voro sjukkassorna
i många år den enda sociala hjälp
formen. Den var framvuxen och
utformad under skilda förhållan
den i olika delar av vårt land. Den
omfattades med· ett varmt ideellt
intresse hos dem, som offrade tid
och krafter för att bygga upp rö
relsen och föra den framåt till för
del för alla medlemmar.

Det· förefaller, som om männi
skorna ej hade den rätta förståel
sen för sjukkassorna som hjälp
form. Sedan den Allmänna folk-
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pensioneringen år 1913 kom till,
har även den utvecklats. Nu över
tager den från sjukkassorna de
personer, som där erhållit sjuk
hjälp i så lång tid, att de äro att
anse såsom invalider. För olycks
fall i arbete utgår ersättning till
envar arbetsanställd utan särskild
kostnad för den av olycksfall drab
bade. Vidare utgår ersättning för
vissa yrkessjukdomar, i båda fal
len med belopp, som fastställes
med hänsyn till den sjukes tidiga
re arbetsinkomst.

*'
I lagen om Understödsföreningar

den 24 mars 1938 var intaget en
hel del bestämmelser, som för <le
fristående sjukkassorna och sjuk
och begravningskassorna kom att
medföra genomgripande föränd
ringar i deras verksamhet. Där
stadgades att från den 1 jan. 1943
ingen fick kassa bedriva sjukför
säkring och begravningsförsäkring
utan att hava dessa grenar helt
åtskilda och med särskilda avgif
ter och särskilda fonder för varde
ra verksamhetsgrenen. Avgifters
och fonders storlek skulle faststäl
las av Tillsynsmyndigheten. Då
Gustavsbergs Fabriks Arbetares
Sjuk- och Begravningskassas ställ
ning inför dessa krav var synner
ligen svag, skulle den ej ha kunnat
fortsätta sin verksamhet som sjuk
kassa utan avsevärda förhöjningar
av avgifterna.

Forts. i nästa nummer.

God Helg
önskas alla gustavsbergare

genom goda köp i

G U STAVS BE R G S N Y TT.

Julförberedelser - halmkursen.

Gustavsbergs
Mjölkförsäljnings
förening u. p. a.

Värmdökretsen av N. T. 0.
hade anordnat en instruktionskurs i
Templarlokalen, Vik den 30 sept.-8 okt.

Kursen, som behandlade samhälls- och
föreningsfrågor, bjöd på flera intressan
ta föreläsningar. Bertil Heligren talade
om "Kampen mot alkoholmissbruket".
Gösta Dan om "Ungdomsarbetet". Fil. lie.
Herman Lamm om "Efterkrigsproblem"
och Arne Karlsson om "Studiearbetet".
Dessutom förekom folklekar under Gun
nar Dahlqvists ledning och sångövning
ledd av Valter Hjälm.

Efter flera av föreläsningarna förekom
diskussion. Därvid framfördes lokala syn
punkter på de olika frågorna. Vid kurs
avslutningen följde en överläggning om
det dåliga intresset för föreningsarbete,
som nu råder. Det framgick av denna,
att många ungdomar, som bor här ute
på Värmdön har sitt arbete i Stockholm.

Detta gör, att de helst tillbringar även
sin fritid där.

Till kursen hade inbjudits flera för
eningar, men några representanter från
dessa syntes inte till. Kursstyrelsen be
klagar detta och hoppas på bättre an
slutning nästa gång.

E. S.

Brottningstävlingar i Gustavs
berg·.

"Det är inte var dag man får se så sti
lig brottning'; sade svenske mästaren
Erik Linden, Brandkåren, när han, stod
och tittade på sina kamraters kamp vid
de av Gustavsbergs I. F. arrangerade na
tionella tävlingarna å klubblokalen den
19 nov. Publiken var också nöjd med vad
de 24 brottarna visade av grepp, parader
och kämpahumör. Tävlingarna hade an-

Våran Nelson i brottartagen.
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ordnats för att popularisera brottningen
i vårt samhälle. Vi tror, att vi lyckades.

Fyra klasser med sammanalgt 34 mat
cher stod på programmet. I 3 av dessa
var det ända' in i · det sista ovisst 'vart
segern skulle gå. I den 4 :de var Erik
Linden i en klass för sig. I bantamvikt
togs segern hem av Djurgårdens Gus
tavsson, vilken i alla sina matcher visade
djärv och vacker brottning, 2:a Magnus
son, Flottan, 3:a Skoglund, Athen, 4:a
Håkansson, Hammarby. Denna klass var
ett riktigt getingbo. Tvåan vid årets
svenska J. M. Håkansson blev endast 4:a.

I lättvikt gick segern till Rune Johans
son, Brandkåren, som i en hård och jämn
finalmatch vann över Athens Holmberg.
Fina pojkar dessa två. 3 :a blev K. Land
ström, Brandkåren, och 4:a Svensson,
Ares.

Åke Larsson, Djurgården, vilken hålles
som en av Stockholms mest lovande brot
tare, vann den hårda veltervikten, 2 :a
Rydholm, Athen, 3 :a Dahl, Brandkåren,
4:a L. Nelsson, Gustavsberg. Nelsson
gladde hemmapubliken genom djärv och
initiativrik brottning, och när han genom
ett perfekt smidjebälte fick Athenpojken
öberg på rygg var publiken med på no
terna. ·

I mellanvikt hembars segern av Erik
Linden, som kastade alla sina motstån
dare, till vilka Evert Nordström, Gus
tavsberg, hörde. Under 4 minuter stod
han mot Linden och ålade sig ur 2 till
synes hopplösa situationer. 2: a i klassen
blev G. Eriksson, Athen, 3:a K. Vestberg,
Brandkåren, 4 :a Hansson, Brandkåren.

Även i fribrottningens mysterier fick
publiken en inblick. Linden visade här
mästarkunnande i en 10-minuters uppvis
ningsmatch tillsammans med oförvägne
klubbkamraten Curt Vestberg. Vilken fan
tastisk snabbhet, styrka och smidighet
dessa båda praktpojkar visade!

Slutligen placerades prisbordet på mat
tans mitt och alla i tävlingen deltagande
fick en minnessak. Det var den mest im
ponerande prissamling, som dessa brot
tare varit med om. Vi vill tacka fabriks
ledningen för. _den välvilja den visar ge
nom att till .tävlingar i alla idrotter ställa
vackra prissarnlingar till förfogande.

En av tävlingens mest uppmärksamma
de deltagare var matchledaren, den ,inter~
nationellt kände Evert Karlsson, Brand
kåren. När han som tack fick mottaga en
vacker argentasak, smattrade applåderna
kraftigt. Han har lovat att hjälpa oss att
ordna en verklig stortävling. Söndagen
den 4 februari har vi planerat en jubile
urnstävling, och då kornmer vi att få stor
brottare· som gäster. För mellanvikt har
fabriken skänkt en verklig dyrgrip, om
vilken följande brottare skola tävla: Lin
den, Brandkåren, ödberg, Djurgården,

Schacklivet Gustavsberg.

Schackklubben i verksamhet.

"Många färgrika sagor ha berättats
om schackspelets uppfinnande och om
dess historia. I sjävla verket är sanning
en om dess tillkomst okänd. Vi kunna
följa spelets historia ända till 3,000 år f.
K., men sedan förlora vi tråden - här
som i så många andra fall när det gäller
historien".

Citatet är hämtat ur Capablancas läro
bok i schack. Det kan även i viss mån
om ock i reducerad skala tillämpas, när
det gäller schackspelets historia i Gus
tavsberg. Den uppgår ingalunda till 5,000
år. Men när Gustavsbergs nöjesklubb nå
gon gång på 1860-talet bildades upptogs
schack på programmet för dess verksam
het. Schackspelets pionjär i Gustavsberg
och dess främste förkämpe ända fram
till efter sekelskiftet var en engelsman

och Grönberg, Athen. Vidare få vi se
Frändfors och Vestergren, Brandkåren.
En estnisk mästare och en dansk stor
brottare hoppas vi även få hit.

För brottningen inom vår förening hop
pas vi.. att det i en snar framtid skall
finnas möjlighet att avsluta tävlingarna
och träningskvällarna med dusch, samt
att alla de pojkar, som nu av Oksaträna
de Sven Andersson, fått de första lärdo
marna, skall bli bosatta i samhället, så
att vi på nytt kan få ett starkt brottar
gäng. Under de sista 2 åren har ett 30-
tal pojkar, därav många lovande ämnen,
här fått intresse för brottning och lärt
sig det elementära. Vi hoppas, att Sven
Andersson, Harry Dahlgren, Evert Nord
ström och Lennart Nelson inte skall tap
pa den s. k. sugen, utan oförtrutet arbe
ta vidare, så kanske vår förening så små
ningom skall kunna hävda sig i den hår
da Stockholms-konkurrensen.

E i n a r O 1 s s o n.

Geo Barlow, anställd som verkmästare
vid fabriken. Tyvärr finns oss veterligt
inga protokoll eller resultat från denna
tid bevarade, men av hörsägner att dö
ma nådde schacklivet i Gustavsberg un
der denna tid ett stort uppsving. Man
skulle kunna kalla denna tid för schack
spelets guldålder i Gustavsberg.

Efter Barlows död gick verksamheten
tillbaka och upphörde nästan alldeles.
När den som skriver dessa rader sökte
inträde i klubben 1918 förde schacklivet
en tynande tillvaro. Vi voro emellertid
ett fåtal intresserade, Gustav Lorang,
Karl Nilsson, Knut Pettersson, Axel Un
den och några till som började sätta i
gång med turneringar. Våren 1922 hade
vi kommit så långt att vi kunde inbjuda
Skuru schackklubb till en match mellan
10-mannalag. Gustavsbergs lag hade vid
detta historiska tillfälle följande samman
sättning: Anton Andersson, Albin Åberg,
Gustav Lorang, Knut Pettersson, Karl
Berglin, Karl Nilsson, Georg Boox, Her
bert Bergsköld, Erik Fredriksson och
Sven Jonasson. Resultatet av matchen
blev ett knappt nederlag, 4½-5%. Den
18 febr. 1923 möttes vi i en ny match
som slutade oavgjord 5-5. Den 11 mars
1923 möttes vi för tredje gången och vi
lyckades nu hemföra segern med siffror
na 6-4. Under de följande åren spela
des turneringar inom klubben och mat
cher mot främmande lag. Den 23 febr.
1930 mötte vi i Stockholm Handelsskole
kamraterna, och mot detta starka lag
fingo 'vi finna oss i ett svidande neder
lag med 7-2. I returmatcheli i Gustavs
berg den 25 maj lyckades vi till deras
och vår egen stora överraskning taga
revansch. Sedan K. F. blivit ägare till
Gustavsberg sökte vi naturligt nog kon
takt med K. F:s företag i Stockholm och'.
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åren 1940 och 1941 mötte vi Luma
l :!schåtkklubb i två matcher, vilka. båda ..: .-.-- 1 ;-r:,1~.i ~:: _-·:·-''- ► . •· - -i~-

vu n nos av Gustavsberg. Verksamheten
hade hittills gått i Gustavsbergs nöjes
klubbs regi, men vi ansågo nu tiden vara
mogen för bildande av en schackklubb,
och 1942 bildades Gustavsbergs schack
sällskap. Under de två år som gått ha vi
spelat 2 turneringar, en cupturnering och
nio matcher mot schackkublbarna Luma,
K. F. och Tre Kronor. I en serie tillsam
mans med dessa klubbar leder Gustavs
berg efter fem spelade matcher. Men vi
ha icke endast kämpat utåt. Även inom
klubben ha vi haft hårda drabbningar
där det t. -o. m. hänt att broder har käm
pat mot broder. Den 28 okt. 1943 möttes
för första gången Norr och Söder i en
match. Vi söderbor hade nog haft våra
segerdrömmar men blevo brutalt väckta
ur dessa och fullt regelrätt besegrade av
våra vänner från norr med 7;-4. I ett
helt år ha vi ruvat. på hämnd, och den 20
nov. i år · lyckades vi taga en fruktans
värd revansch med 7½-:-3½. Vi gå nu
och bäva för nästa års· match. Inom den
närmaste framtiden kommer vi att starta
en korporationsserie .Iör fyramannalag
från de olika avdelningarna inom Iabri-

---0--

Stjärnan och . sången. Dikt av J. A.
Löfdal _-. · : ." : .

Anmälan 2
Den .goda viljans högtid. Av Ostar

Lövgren:" · . ·.. : : :. : 2
Keramikerkursen 1944.: Av Wilhelm

Kåge : ) 3'
Från lera till tallrik. Av Ges :.. : ·.. : : . 4
Gamla arbetslag. Av G. Säfströrn - : ·. . . . 6
Lantarbetarnas fackförening. Av :

. Evald Porsklev : . :: · · 7
Från· min dagliga gärning. Av H..

Lindholrn ... c •••• ., ••••••• •••••• •.• 8:
Kooperationens jubileum iGustavsberg 9
Några minnen från Iandstorrnsdagar-

na 19'14.-Av J. A .. Löfdal .. : .. :,.: 11
Landstormssång. Dikt av J. A. Löfdal 12
Från pastorsärnbetet. .. , ..... : . . . . . . 14
Några data ur Ingarö historia. Av T. '.

Wanngärd : .. : ., · 15
Pelfesjulgran.' Av.Bertil Pettersson· .. 16
Saltstänk från Farstavikeri .. '. ... : ... 13·
Cirkeln i bosättnings- och heminred-

nirrgsfrågor. AvAxel Björkman : .. 19
"Gustavsbergslådan" .. Av: J .A. Hellqvist 20
Gustavsbergsnytt '. ., : : ,. . 22
Schacklivet i Gustavsberg. Av A. A-n 23

,varann ..

attigdom någonstädes
är ett hot mot välståndet

11 oed "a esta · es.
Detta är en av hörnpelarna

i den högtidliga förklaring, som
41 länders representanter utfär
dade vid en internationell kon
/erens i Philadelphia i år.

Vi behöver varann - det
finns ett inbördes beroende
mellan världens folk, som icke
kan sönderbrytas, utan att det
uppstår nöd, konflikter, krig.
Samverkan för människornas
välfärd ~i.r fredens förutsättning.

Vi behöver varann - det är
den bärande grund, på vilken
några fattiga vävare i Rochclale
för roo år sedan byggde en ny
företagsform, som i stället för
intressekamp och exploatering
sätter frihet och uppbyggande
samarbete.

- Kooperation ärJJrverldigad[radstanke ·

ken.Matcherna 'sp~las i· lokalen Mariag.. . ,.,., . ,·, ' ·, ,· .
13. Alla intresserade inbjudas. Spelkväl-.
!ar äro måndagar och fredagar k( 19,30.

Till .s!u·t en maning till alla koopera
tivt anställda :_ '.'K,ooperntion" betyder som.
bekant , "Samarbete". · Det borde därför
ligga _i vårt intresse att verka för t:eali-_
serandet av detta ords vackra .innebörd.
Av de olika vägar man kan gå för att
nå fram till en s~nn folkgemenskap le
der en också över. schackspelet. Vid detta
spel försvinna _klass- och ståndsskillna
dcr. av sig själva'." Schackspelaren frågar
ej: ''Vem är min. motspelare, vad. är. han
: rtet offentliga livet, vad har han för yr-
ke?"

Det ärliga, ridderliga och andligt rika
spelet . adlar · båda, närrnar människa till.
riänniska och bygger försonande en bro
ÖVP.r de skrankor, som det . hårda livet
kan ha upprättat mellan dem.

A. A-n.

Lämplig julklapp
till Gustavsbergare på andra

platser är · ·
GUSTAVSBERGAREN FöR 1944.•

Till ett pris av 1 : 50 erhålles
en komplett : årgång · med ett
trevligt · omslag, avsett för
dem som önska sända tidning~n .som e_n julhälsning.

Pris 30 öre.

Förnya
prenumerationen

å Gustavsbergaren genom att·
insätta kr. 1.: 50 å tidningens
postgirokonto 275173, och Ni
får den· Eder tillsänd under
hela året 1945..

Umeå 1944 - Larsson & C: o Tryckeri
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