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På gott och
ont

En man som nu avverkat drygt sju
årtionden emigrerade i seklets bör
jan till Amerika, för att där pröva
lyckan. Efter omkring tjugo år kom
han tillbaka med en slant i fickan,
och han tog sedan hand om ett jord
bruk i hembygden. Han har nu läm
nat detta i yngre händer, och sysslar
på äldre dar med att läsa, filosofera
och se sig om. Under förra året var
han bjuden på en tripp till USA av
två bröder, som blivit bofasta där.
Och han ger under ett samtal en hel
del glimtar från sina upplevelser förr
och nu. Här ska bara en av hans iakt
tagelser och funderingar refereras.
- Det som mest slår en är tekni

kens utveckling och då särskilt bilis
mens väldiga frammarsch. Bilen be
traktas helt enkelt som en nödvändig
hetsartikel och alla som kan lägger
sig till med lyxåk. De små bilarna är
i försvinnande. Mycket har föränd
rats på tre, fyra årtionden. Och även
om man inte har den minsta lust att
klanka, måste man tyvärr konstate
ra att bilismen och TV-apparaterna
har en avigsida. Har man en flott bil,
lägger man också ner mycken omsorg
och möda för att ha den skinande fin,
och har man TV, måste man avnjuta
det mesta möjliga. Det blir inte läng
re tid för en bra bok eller en enkel
och förtrolig samvaro. På min tid
därborta hade man tid för sina vän
ner och bekantskaper, men nu tycks
det nya i tiden lägga beslag på det
mesta intresset.

Berättaren är en öppen och frisk
natur, och han är minst av allt kve
rulant. Han gläds åt att vardagsmö
dorna lättat och att människorna fått
det bättre. Men han kan inte dölja
sin oro för utvecklingens avigsida
- risken för förflackning och utarm
ning. Och han frågar: vart ska det
egentligen bära hän . . . ?

Den företeelse som. denne iakttaga
re talar om är självfallet inte begrän-

sad till USA. Den gör sig gällande
över hela världen, och mest i de län
der som hunnit längst i ekonomiskt
och kulturellt avseende. Även om
Amerika leder i denna omstöpnings
process, är vi på god väg lite var
stans, och inte minst här i vårt land.

Det är en god sak att tekniken lät
tat slitet och gjort tillvaron behagli
gare. Ingen förnuftig människa kan
tänka sig att stoppa detta befrielse
verk och än mindre att vrida utveck
lingen tillbaka. En hygglig standard
är ett rimligt önskemål, men får där
för inte bli självändamål. Tekniken
får inte bli vår herre utan vår vär
derade tjänare.

Den begränsning av arbetstiden
som skett i vår tid, har ökat våra
möjligheter att njuta av livet. En
god del av den ökade fritiden har sä
kerligen använts på ett förnuftigt
sätt. Och när vi en gång når dithän,
att den materiella standarden ytter
ligare höjts och arbetstiden förkor
tats ännu mera, har vi utan tvivel
möjligheter att dra nytta av dessa
förändringar. Men nog finns det å
andra sidan en viss risk att våra tan
kar och levnadsvanor kan förskjutas
för mycket i den riktning, som den
citerade betraktaren tyckte sig mär
ka. Tendenser ditåt är väl inte allde
les okända även hos oss.

Allting har sina sidor. En bil är en
bra sak för den, som verkligen behö
ver en sådan. Radion är en god till
gång, ett medel till uppbyggelse, upp
lysning och förströelse - men vi får
inte glömma att apparaten också kan
stängas av. De yttre tingen får inte
tillåtas dominera intresset så helt, att
viktiga livsområden försummas. Vi
måste få tid för sådana ting som
stillhet och eftertanke, läsning och
iakttagelser, samvaro och gemenskap.

De olika tingen kan vara på gott
eller ont, allt efter hur de brukas och
i vad mån vi behärskar dem eller de
oss. Vi måste ta vara på deras förde
lar och samtidigt se upp med deras
faror. Det gäller att här söka finna
den gyllene medelvägen, ett visst la
gom. Inte allenast av bröd lever vi.
Hög materiell standard och yttre
komfort är inte allt. Om vi inser det
ta, har vi möjlighet att undgå den
fara, som här antytts.

V. J.
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A·r det ide med
Konsum?

Inför årets riksomfattande idekam
panj, som bygger på temat "det är
ide med Konsum", kan det vara lämp
ligt att ventilera denna fråga under
ovanstående rubrik.
För oss, som lever och verkar i ett

samhälle, där konsumentkooperatio
nen sedan snart 20 år äger industrin
och därtill har en konsumtionsför
ening, som varit verksam i 36 år, bör
väl erfarenheterna ha givit svar på
denna fråga. Man kan ändock få höra
sådana yttranden som "dom" om Kon
sum, när det i verkligheten är "Vi"
med stort V. Samhörighetskänslan
med den egna föreningen är kanske
mindre nu då rörelsen nått så stor
omfattning än förr då medlemmarna
på annat sätt slöt upp kring de koo
perativa ideerna. Därför finns anled
ning att taga upp en liten repetition
av vad konsumentkooperationen är.
Den kooperativa grundiden står

. skriven i § 1 i föreningens stadgar,
som bl. a. säger: "att föreningen har
till ändamål att främja sina medlem
mars hushållning g,enom att i sam
verkan med Kooperativa förbundet
anskaffa och åt medlemmarna mot
kontant betalning tillhandahålla sun
da och oförfalslvade livsmedel och för
brukningsartiklar."
Vad har då föreningarna genom

samverkan med Kooperativa förbun
det kunnat åstadkomma? När rörel
sen på 1920-talet genom ingripanden
på olika områden sprängde verksam
ma karteller så att prisnivån på olika
varuslag kunde sänkas, medförde det
ta besparingar, som rörde sig-om av
sevärda belopp. När det gäller pro
duktionen av varor inom den industri,
som ligger oss närmast om hjärtat -
Gustavsbergs Fabriker - så är ju

målsättningen den att göra goda va
ror och medverka till höjd levnads
standard.
I KF :s verksamhetsberättelse för

år 1905, då verksamheten hade myc
ket blygsam omfattning skriver sty
relsen bl. a. "Låtom oss tydligt och
klart se, att den rörels,e vi arbetar uti
icke är någon krämarrörelse, utan ett
ekonomiskt system - - - vars
främst,a mål måste vara en lycklig
mänsklighet."
Rörelsens insatser på internationel

la området torde haft mycket att be
tyda och borde kunna få det ännu me
ra i framtiden.

Vi skall dock inte giva oss in på
internationella diskussioner utan åter
kommer till vår egen förening i Gus
tavsberg. Föreningen bildades i slu
tet av år 1919 och kunde öppna sin
första butik den 31 december sam
ma år genom att övertaga Gustavs
bergs Fabrikers Uppköpsförening. In
satskapitalet, som vid starten utgjor
des av ett relativt litet belopp uppgår
nu till 1/4 miljon. Sedan konsolide
ring skett i form av avskrivningar på
fastigheter, inventarier och varulager
har redovisats ett överskott på 3.8
miljoner, varav 3.2 miljoner återläm
nats till medlemmarna i kontant åter
bäring. Vad samarbetet inom kon
sumtionsföreningen gjort som pris
regulator kan säkerligen också räk
nas till rätt stora siffror. Gemensamt
har medlemmarna sparat i förening
en genom att nedskriva tillgångssi
dans poster. Tillgångarna, som äro
upptagna till närmare 2 miljoner, har
ett avsevärt högre realisationsvärde.
Skulle man då tänka sig en så dras
tisk åtgärd att medlemmarna kom
överens om att avyttra hela verksam
heten, betala skulderna och sedan de
la resten så skulle varje insatskrona
motsvara flera sådana. En sådan åt
gärd är ju otänkbar ty dessa kronor
utdelade till varje medlem skulle inte
ha så stort värde för den enskilde,
som de har samlade i det gemensamt
ägda företaget. Den goda ekonomi
som byggts upp under dessa 36 år
tack vare en förnuftig planering och
god sammanhållning, kommer i dag
alla, som äro med, tillgodo. Men det
gäller också att alltfort vårda och
rätt utveckla verksamheten.
Föreningens stora butiksenheter

och ett utbyggt nät av självbetjä-

ningsbutiker gör det möjligt att dri
va verksamheten mera ekonomiskt än
om vi haft manuell betjäning. De
taljhandeln har inte kunnat öka pres
tationen per anställd i takt med in
dustrin. Visserligen har vi fått ma
skinellt paketerade varor, elektriskt
drivna räknemaskiner, skrivmaskiner
och kvarnar, men mycket av hantver
ket finns kvar. I snabhköpsbutikerna
kan arbetet planeras mera rationellt
när det gäller den anställda persona
len. Medlemmarnas/kundernas själv
verksamhet sparar kostnader och det
sparar också tid för kunden och tid
är ju pengar.

Under senare år har en ny typ av
butiker vuxit fram vilka drivas av
mångfilialsföretag. Man har där ett
fastställt, begränsat sortiment och
har därigenom kunnat sänka priser
na på vissa varuslag. De drives dock
med vinstintresset i högsätet. Hem
köpsfirmornas erbjudande, där hus
hållen vid större köp erhåller en hög
re rabatt än sedvanlig återbäring,
verkar vid ett första påseende be
stickande. Men nu är det ju så, att
dessa företag valt ut ett antal s. k.
torra varor samt varor som ger stör
re förtjänst. Skulle då den reguljära
handeln komma att förmedla endast
mindre kalkylstarka varor och kom
pletteringar, samt denna nya försälj
ningsform de resultatgivande varor
na, så inställer sig svårbemästrade
ekonomiska problem för den "vanli
ga" butiken. Erfarenheterna från de
föreningar som provat hemköpsiden
visar, att den inte fått någon större
omfattning.

Vår förenings stora andel av varu
förmedlingen inom vårt verksam
hetsområde förpliktar, men ger oss
också möjligheter att göra nytta för
konsumenterna/ägarna. Vi som äro
anställda i olika befattningar, har
fått medlemmarnas uppdrag att för
valta egendomen. I vårt arbete vare
vinstintresset fjärran, men vi måste
se till att rörelsen bygger vidare på
ekonomisk grund till nytta för de
många.
Det gäller att vi har samklang mel

lan kooperativ ide och kooperativ
verklighet.
Vi stryker frågetecknet i rubriken

till dessa reflektioner och säger:
"DET ÄR IDE MED KONSUM.

Gunnar Mattsson
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Vardagspark och nöjesplars
Några synpunkter på Folkparkens utvecklingsmöjligheter

I den moderna stads- och samhälls
planeringen har parker och grönområ
den kommit att inta en alltmer central
plats. I samma mån som städer och
samhällen vuxit ut på. bredden, har
folkparkerna kommit närmare bostads
centra och fått bättre kommunikationer.
Folkparken har med sina redan i ord
ningstäilda anläggningar därför blivit
ett idealiskt rekreabionsområde för be
folkningens vardagsoenov.
Oustavsbergs Folkets Park har ett

idealiskt läge i centrum av samhället,
vilket mnebär, att parken alltmer får
karaktären av en allmän vardagspark
för intilliggande bostadsområden. De
redan i ordningställda .Jekplatserna och
trädgårdsanläggningarna är ett led i
parkstyrelsens strävan att få en kombi
nerad nöjes- och vardagspark inom sam
hället,

Folkparkens läge äntill idrottsplatsen
innebär även mycket stora fördelar rent
ekonomiskt, då skilda nöjes- och rekrea
tionsarrangemang 'kan centraliseras. Ge
mensamma parkeringsplatser, serve
rmgslokaler och sanitära anläggningar
m. m. kan användas för de olika verk.
sarnhetsgrenarna, vibket har stor in
verkan på anläggningskostnaderna och
räntabiliteten. En centralisering av re.
kreationsområdena ikan deke rekommen
deras för varje samhälle, men ,för Gus
tavsberg förefaller detta va.ra idealet.
Därigenom kommer fölkiparken att lig
ga !i centrum av ett större parkstråk
och rekreationsomräde och verksamme
ten kan rpägå utan att man ,behöver be
räkna störa närliggande bostadsområ
den.

Kommunikationerna med samhället är
även tillfredsställande och goda förbin
delser ikan även erhållas med den nya
genomfartsvägen. ,Sydväst om nuvaran
de parkområdet finnes för närvarande
tillräckHga ytor rför samling, spridning
och parkerlng; men ,i och med samhäl
lets utveckling hör ytterligare mark re
serveras i stadsplanen Iför detta ända
mål.
Folik,par,kens nuvarande areal utgör

c:a 19.700 kvm, vilket vi anser står i god
proportdon Ull samhällets nuvarande in
nevänareantal •om c:a 4.000 personer.
Men vdd en befolkningsprognos för
framtiden av enligt uppgift c:a 16.000

innevånare rför Custavsberg', så bör ti11-
räckl1ig areal reserveras redan nu, för
att icke fol'kparkens utveckltngsmöjlig;
heter skall begränsas. Det synes därför
Iärnplig't, att i stadsplanen reservera·
markområdet mellan folfopa11ken och
idrottsplatsen och den planerade genom
farsleden nordost om pa11ken för fram.
tdda utvidgning. :S·om exempel för vårt
påstående att parkens areal bör utökas,
vill vl framhålla följande parker som
järnförelseobjekt.: Fagersta 46.290 kvrn,
Gislaved 30.000 ikvm, Hagfors 33.000
kvrn, Arvika 40.000 kvm, Västerås
77.332 1kvm, Eskilstuna 105.000 kvm,
Berä:knar vi markbehovet efter be

sökssiffrorna för Gustavsberg under
åren 1952, 19,53 och 1954 finner vi att
parken besökts :i medeltal av 80 perso
ner pr 1.000 innevånare och speldag,
en mycket hög ,si,fä'ra. (Ovanstående gäl
ler endast sommarvenksamheten.) För
de tidigare nämnda parkerna är medel-

publiken per 1.000 innevånare och spel
drug: Fagersta 64 pers., Gislaved 65
pers., Hagfors 118 pers., Arvika 66 ,pers.,
Västerås 33 pers., Eskilstuna 38 pers.
Gustavsbergs @olikets Pavk är således

en, av de mest besökta 1folk,pa,rkerna i
landet ,vid jämförelse med innevånare
antalet. Med utgång Ifrån befofänings
prognos och jämförbara orter såsom Fa
gersta och Arviika bör den nu be:fäntliga
arealen utökas med c:a 20.000 kvm i
stadsp1a:nen.

Med tanke ·på de :investeringar som
hittills verkställts ri Gustavsbergs Fol
kets Par:k :bör där.för parkstyrelsen gi
vas möjlighet att föra en ekonomisk pla
nering även för !framtiden, så att sam
hället får en ,välorunad nöjesplats, vil
ket icke blir följden, om större arrange
mang skall 1a:nv.isas en annan plats dnom
samhället.

Folke Rydbwm
Trädgårdsark1iitekt
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Att bliva missförstådd
på rätt sätt, se det vore en nåd att
stilla bedja om, Vem kunde tro att vä
derlekstjänst skulle uppfylla min önskan
om regn så bokstavligt. Inte menade
jag, att jag ville ha skvättarna retroak
tivt denna sommar. Det hade så bra
räckt med det vanliga kvantumet, för
en normal svensk, nordisk, •kall och våt
sommar. Men den har haft sina för
tjänster. Man .kari ännu i slutet av
augusti finna blommande ängar som i

midsommartid, med vitmåra som ljusa
skyar mellan rödklöver, tirnotej och bal
dersbrå.

Riktigt nöjd
är jag alltså inte nu heller, men det
har försäkrats mig att månen vid flera
tillfällen varit synlig över ösby träsk,
Under den trolska tid, då kräftfiskarna
smyger omkring i ,vassruggarna. En
vänlig' stjärna lär ttllochmed ha blin
kat uppmuntrande åt den, som i mid
nattens mörker Iyekades få hela tre bak
åtsträvande skaldjur i håven. Kanske
inte så lysande sett ur krass ekonomisk
synpunkt, då fiskekortet inköpt enkom
för detta spännande tillfälle, kostar si
na modiga riksdalrar och att fånga
kräftor kostar fyra. Nedrigt dyra delfka
tesser ska jag säga, men nöjet är inte
f.y skam det !heller. Fast naturupplevel
sen hade väl inte mått illa av ett par
tjog Dill. Nej, det var inte jag som drog
en nit den gången. Men det kunde ha
varit. Vi har ingen tur i den här fa
miljen. - Mina :gossar drog med stor
förväntan upp sex lotter ur femtiöres
tombolan och fyra ur trettifemöres på
Korisumfesten. Vad dom vann? Gissa?
- En träsked. Kan någon föreställa
sig deras ,glädje? ! En god affär, dock
inte för köparen.

Men jag förlåter Folkparken
vad som helst ett bra tag framöver.
För den fina Ieloparken. Det bästa- som
skänkts till oss mödrar och barn på
mycket länge här i samhället. Det tog
faktiskt några veckor ännan vi vant oss
vid att vi hade någonstans att ta vä
gen. Att bara fä sitta hyg,gligt i detta

- sofflösa samhälle, är ju en säregen upp
levelse. Tack, snälla 'Folkparken, det
var i sanning en förträfflig ide.

Att jag är en slarvmaja,
det har såväl jag själv, som mor oclh
svärmor misstänkt länge, men nu vet
vi det säkert. Det lär ha stått i Svenska
Dagbladet, organ för Kar de mumma
och övre östenmalm. Lär ha stått 'sa
jag - av prdncip köper jag inte bladet
men jag trodde att jag hade en bekant
som jag kunde låna den av. Princip och
prdncip, det är ju valtider och man kan
ju aldrig veta när den snälla allmänhe
ten får upp ögonen, och väljer in mig i
riksdan. ,så att man får lite mera vid
sträckt användning för sina flitigt od
lade nässkinn. Men, ack, bekantingen
hade demokratiserats· efter tio år i Gus
tavsberg, till den malda grad, att hus
organet numera hette iD.N.-M.T. nästa!
Det är sånt som !kallas för miljöpåver
kan. - Det var så, att jag fiok en
stund av lugn och ro, en våt och tyst
afton när familjens alla manliga med
lemmar sov. Redaktören för detta triv
samma blad var ibortrest på semester.
Detta för honom trevnga faktum utlös
te en för mig njutbar kedjereaktion,
rent ut sagt, lugnet före saltstänket, Att
skriva blev lustbetonat. Radion befanns
ha en lockande programpunkt, kallad
Ventilen, varför inte Säker'hetsventilen?
Jag använde den som det och skickade
ett hastlgt ihopkommet Vardagsdrama.
Ett [Par dagar därefter fdck jag till min
fasa höra en välläsande dam f'ramföra
mitt på skämt skrivna manus i etern.
Och barmhärtiga öde :- jag blev tagen
på allvar i Svensika Dagbladet. Den
perfekta husmcdern rframträdde i frihet
och satte mig på plats,

Tänk att hon fanns!
Den perfekta husmodern menar jag.

Henne som man blir presenterad för i
veckopressen. Som sköter ett önskehem
med önskebarn rpå det enda riktiga sät
tet, utan ansträngning och irritation.
Blir avgudad av sina drillade barn, som
hellre passar småsyskonen i sandlådan
än Iattjar med killarna på fotbollsplan.
Som välvårdad och fräsch följer med sln
tid och vårdar sina intressen. Hon som
jag trodde var en myt och tillhörde vec
kopressens men- och harmlösa verklig
hetsförfalskning, (förlåt alla kulturpro
feter för denna Iättsinniga inställning).
Hon fdnns alltså, tack och lov, och hon
skriver i Svenska Dagbladet, Och jag,
Ja jag får väl slarva iväg som vanligt
och skriva i Gustavsbergaren. Det på
stås att man får det öde man är värd.
Kanske det, vem vet och varför inte.

Fiast nog var det något särskilt med det
där att äntlrgen bli tagen på allvar.
Annars har jag en stark känsla av, att
när jag slungar ut mina tungt vägande
och alldeles väldigt genomtänkta de
battinlägg i den !här tidningen, så drar
ett inte alltför stilla löje från den friskt
trivsamma Albin längst i ,Söder till den
glada Elsa uppe i Lugnets nordöstra
hörn.

Har ni märkt att
skolan ihar börjat? När jag skriver det
ta är det på själva begynnelsedagen och
kvarterets alla ungar sitter på sandlåda
kanten och diskuterar nya kamrater och
lärare. Tjuvlyssnar man <på dom en
stund blir man överraskad av, att vilka
klasskamrater man fått betyder mest,
läraren ,kommer först i andra rummet.
Tja, det är tydligen som bland oss ,vux
na. En enda orolig själ kan . irritera
hela gemenskapen. Förövrigt har ungar
na be 1krigat varandra över sommaren
som vanligt och så rplötsHgt den sista
veckan av lovet, slutit sig samman i rö
rande enighet, inför den kommande olyc
kan som k,astat sin slagskugga över de
ras sista dagar i frihet. Också det som
vi rvuxna. När ,kriget krö[> nära grän
serna, gick vi i medborgartåg både bild
likt och ibokstavHgt med Per-Albin i tä
ten. Det är rätt småtrevligt att tänka
rpå det så här mitt i valstriderna.

Apropå barn
och perfekta och mindre perfekta möd
nar, så faller det mig in, att man kan
dela upp mänskligheten i två huvud
grupper när det ,gäller barnuppfostran.
F1örst är det den kategorien som vet
allt i detta svårbemästrade ,ämne, ·som
ständigt kan ge goda råd och kan !hålla
hela långa ,avhandlingar i denna fantas
tiska konst. De har i regel bara ett fel,
de är barnlö,sa, eller har hart barn för
så länge sedan att de har :glömt hur
det egentLigen kändes.
Och om de blir föräldrar? Ja, det är

det underliga med dem. Kunskaperna
rinner av dem i och med föräldravärdig
heten. Jag vet det jag, för jag var ex
pert själv. Men som sagt uprpfostrarvet
tet kom bort en ,kall januaridag år fyr
tiosju någonstans mellan Allmänna och
Mari,aplan. :Sedan har man ,vimsat iväg
i blindo precis som de andra av samma
veliga kategovi. iS'Om tillrfuga på allt i
regel är föräldrar. Kan nåigon förstå,

,varför det skall vara. så iba:kvänt. Nu
har man ju den känslan, att blir ungar
na något så när hyggliga, så beror det
på ett oförstörbart material och. god
arvsmassa. Och det menar även exper
terna. Ack ja.

Edia Sofia.



6 GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1956

.
I. Våsterled

VIII.

För några månader sedan kunde man
läsa i de svenska tidningarna att ett
hotell nedbrunntt i Chicago, varvid tret
tio människor blivit innebrända, Det
var i det-ta hotell jag ,tiJ.lbringade min
första natt 1i storstaden. Att beskriva
hotellets interiör överskrider min för
måga, En neger med träben möter mig
i vestibulen, tar ihand om min väska och
för :mi·g till en skranglig hiss som med
sitt stånkande transporterar oss några
våningar upp, Jag -blir Iförd till ett rum
som ty,d:J.!igen aldrig blivtt städat på
flera månader. På golvet Hg;ger det if.ullt
av skräp och mattan har då aldrig' bli
vit piskad sedan den blev tillverkad.
Förutom en dubbelsäng består rummets
möblering' av två lf:"åtöljer, den ena av
dessa är sönderoränd och lhiar ett stort
hål genom sitsen. Ja,g går !fram till
fönstret och drar ned detta för att fä
!in ute frisk luft. Fönstret som vätter
mot någon sorts bakgård, Insläpper en
lu'kt så vämjelig och otäck att jag ge
nast ry,ggar tillbaka. JaJg stänger
fönstret och drar ned rullgardinen, den
na lossnar från sin plats i talket och
faller med en duns i golvet. Dammet yr
omkring i rummet som efter en mindre
atombomb. I tvättstället försöker jag
tvätta av mig dammet, men genom hå
let d tvättfatets botten uppstiger en
kväljande stank som rgör att ja;g avstår
från tvätten. Otvättad och orakad kry
per jag ned i den knarrande dubbelotto
manen och !försöker att somna. Det
kokande elementet under det stinkande
!fönstret avlämnar en olidlig' hetta, I
korrddoren ihöres högljudda samtal som
slutligen stegras till ,gräl, för a.tt snart
övergå tm vilt slagsmål. Jag tittar ut
genom nyckelhålet d dörren, ett hål som
genom någon åverkan .blivit så stort att
det påminner om nyckelhålet d dörren
Ull min barndoms bagarstuga. '11umultet
där ute avstyres snart av några jätteli
ka negrer som sätter bråkmakarna på
plats varefter lugnet snart återställes.
Vågar jag släcka lyset i rummet? Nej

det är nog bäst låta det lysa ,utifall
att . . . Timmarna gär, sakta, sakta.
Natten lider mot sitt slut och de första
solstrålarna tränger dn genom den
smutsiga fönsterrutan. !Klockan är en
dast fem på morron men · jag drar på
mig kläderna och smyger mig försik
tigt ut ur mitt ogästvänliga rum. J,a,g
vågar inte använda den ålderdomssva
ga !hissen utan vandrar de många trap-

rporna ned till hallen, lämnar 3 dollar
till vakten, och vandrar ut på den tysta
gatan.

Var hade jag e:gentligen hamnat? Jo
tydligen i ett av de värsta slurndistrik
ten som Chicago :kan uppvisa. På andra
sidan gatan finns något som föreställer
en telefonkiosk. Jag går dit, slår några
bokstäver och några siffror och i andra
änden av. tråden svarar en något söm
nig röst "Hallo !Sandberg". Det var ett
svenskt namn och en svensk röst, den
fönsta svenska rösten i Chicago. -
"Jassä är det du, var är du, jaa jag
kornmer och hämtar dig :meddesamma".
Innan storstaden ri1ktrgt hunnit vakna
sitter jag i bil på vä:g till mdn onkel.
Vem är då denne iSandbe11g? Ja han

är en av de många ,som emigrerade för
30 år sedan. Han ihar upplevat 30-talets
-kris med dess massar,betslöshet och nöd.
- ''När det var som säimst kunde en
varm !korv utgöra matransonen för da
gen. Hemma i Sverige •kan ni aldrLg gö
ra er en föreställning över hur dåligt
det var". Men tiderna har förbättrats
och nu är den :gode 1Sandbevg välbe
ställd inspektör iför järnvägens ruvdel
ning för djupfryst. "Ja det har många
gånger varit lhå:rt", ·säjer Sandberg med
sin norrlandsdda:lekt som skvallrar om
v.iliken plats ,han är kommen iifrån, -
"ofta fick vi ta vår tillflykt till non
stopbiograferna, ja där !kunde vi falk
tist sitta Ifrån morron till !kväll. - Men
hur har ni det !hemma i Svertge?" -
Medan 1\'i äter en stadig frukost kom
mer samma frfvga tillbaika "hur har ni
det !hemma" ? De många åren i Ameri-ka
har inte ändrat på inställningen hemma
och ,borta. Fortfarande är Sverige hem
ma ooh Amenika borta. Familjebildning,
barn och :barnbarn, nej, !ingenting kan
ändra svenskamerikanens inställning till
detta. Efter ett helt livs vistelse i ett
annat land är man sä!kert lite rotlös var
man än kommer.
:Min vistelse .i •Chicago är 1bestämd tm

10 dagar. :Min synnerlige vän tar mi:g
en dag på en bilutflykt. Vi passerar en
liten verkstad där det ;på en skylt står
"Axels se!'Vice". iDet är en m 1an från
min barndoms vilda nejder som här har
öppnat en liten skoverkstad. I över 10
år har han nu suttit vid sin fäst och
laJgat •skorna åt chicagoborna. Vi gör
en kort visit. Mannen ba!kom disken är
,ganska lffvordig. - "Det skulle ju vara
,bra myclket !bättre med ,min rörelse om

barnen ville hjälpa till, men man förstår
sd,g då inte på nutidens ungdom", säjer
min tystlåtne Landsman. Vi :blir inbjudna
på 1kruf.fe. Axel är gilft med en kvinna
från Tjeckoslovakien och de har fem
barn tillsammans. De ibor ii en gammal
villa med ett runt torn, rvad tornet hade
för uppgift !kunde jag då iinte fatta. -

Men vi måste fortsätta, tiden är
knapp och staden är stor. Jag har en
adress som jag absolut måste ·besöka.
Det är Roscoe st. •624, Iför där bor ingen
mer eller mindre än Fred Wahföerg.
Att åka spå!'Vagn mellan Lafayette

ave, min ,tHlfälli,ga adress alltså, och
Roscoe st. tar en och en halv itiimme i

1anspråk, och ändå går spårvagnen ra:Jm
,vägen genom Chicago. Vi ,ger oss alltså
iväg, :men denna gång å:ker vi ibil. "Vad
rvar det nu adressenj !hette?" frågar
Sandberg .smått irriterat. "Roscoe st.
624", svarar ja•g så världsvant som möj
ligt. Det är ,på motsatta sidan av sta
den ca. fem svensrka •mil härifrån."
"Kanske Ugger det utanför staden",
dristar jag mej att säja. - "Gosse, Chi
cago är stort, och om vi än ikör fem
mil ät alla håll befinner vi oss mitt i
staden", säjer Sandberg på ett överläig
set sätt som -kommer mig att tystna.

,Så kör vi då. Jag stopipar ned adress
kalendern för att rtktigt kunna njuta av
resan. Vii sveper ned på de ,stora austra
dorna, förbi millionpalats och närmar oss
skyskraporna i centrum av staden. -
"Vad :var det nu 1adressen hette?", sä
jer Sandberg :på nytt. "Rasmostl'it", sva
rar jag, - Ra:skostIJit 624." - "Vad d'-n
säjer du, har Wah1berg flyttat sedan vi
·gav oss iväg, låt mig se på din adress
bok, Roscoe st. heter adressen". Ja, j,a
det är inte så lätt med det amerikan.ska
uttalet, siiffrorna sa jag ju rätt i alla
fall.

Äntligen är vi framme. Det är en rvac
ker gata med 6-våningshus och vackra
;pianteringar. Vi går in som ,genom en
trirnmfbåge, innanför finns det en fyr
·kantig innegård med :mängder 1w blom
mor ooh en liten S:PI'ingbrunn ri mitten.
Ja här måste det •bestämt vara. Roscoe
st. 624 står det med s•tora ,bokstäver.
Sandberg stannar d <bilen medan jag kli
ver in genom porten. I stora hallen finns
det en stor tavla med namn på ana dn
ne:boende. Med andlös iver läser jag
namnen, det ena konstigare än det
andra. Ja förvisso, där står namnet Fred
Wahlberg. Han bor tre trappor upp. Jag
ringer pådörrklockan en kort signal, men
ingen svarar och :ingen dörr öppnas, jag
ringer en lång signal men 1'o:rtfarande
inget svar. TmLi,gen är ingen hemma.
Jag ,går ,tmbaka till bilen och skriver
på en J·app att jag varit på rbesök, lllpp
,ger mitt telefonnummer och stoppar



SEPTE MBER 1956 GUSTAVSBERGAREN 7

papperslappen !i det Wah1bergska fac
ket. Innan jag slutligen går gör jag ett
sista :förtvivlat försök, en lång sagnal, en
1mrt. en, Iång, - och st, dörren 'öppnas
och en senor stämma hörs nägonstans
uppe i trappuppgången. Ja·g ,går upp,
och där uppe står han gustavsbergs
grabben Kalle Wal1berg. - - -

Tillåt mLg nu presentera människan,
bohemen -och gustavsbergaren Fred
Waftltberg. !Fred hette :från början John
Johansson men kallades allmänt för Kal
le W•allbe11g. Han är broder till Elsa
och Oskar Johansson och emigrerade
som 18-åring den 26 maj 1916. I likhet
med de flesta grabbar :började han ar
beta vid fabriken då han var 13 år,
först på tallriksverkstaden och sedan
som formare av telefonhattar. I ressäll
skap !hade han Oskar Johansson (Knal
len). Man åkte bät in tiH staden och
vid kajen var det mydket folk samlat
för att ta avsked. När 1båten la ut !från
kajen utbringade Anders Bonnevier ett
leve för emig'rarrterna.

Nu har det gått 40 långa år, år fyll
da av äventyr men också av hårt arbe
te. Men !här står !han den gode Fred,
livslevande, livsbejakande och kamrat
Hg. ",Sti:g dn bara" - jag försöker tala
om vem jrug är - "åja Elsa har skri.
vit och sagt att du skulle komma, stig'
på bara oeh känn dig hemma. - Detta
är min fru Bessie. - Hör du Bessie,
langa fram ett äkta svenskt smörgås
bord så vi får något att äta". - Fred
talar en perfekt svenska, det finns inte
den minsta brytning. Ja, kanske Ibland
kommer det något amerrkanskt, men
han rättar sig genast och tillägger: "Ni
har få:tt så många nya ord :i Sverige.

- Hur har ni det -i Gustavsberg? Jag ser
ju genom tidningen Gustavsbergaren att
det har skett stora f§rändringar till det
bättre. Lever Nisse Box, hur är det med
Ebba Möller, jaså hon är ogift. Ja, ja."
Frågorna kommer i en ständig ström.
- "Ja rnrs Olsen besökte mig Iför något
år sedan, fiå se om vi ihinner besöka
hennes broder. __: Vill du ha något att
dricka medan vi väntar på maten?" Nej
jag måste gå och nämta min chaufför
som sitter i bilen och väntar. - "Nå
be honom komma upp, - stopp ett slag,
- vä kan åka ut till svenskföreningen
Viking medan Bessie lagar Ute mat. -
Hej Bessie''! Så äker 'Vi iväg med Freds
bil, ,Sandberg och jag. överallt där vi
kommer är det öppna :famnen. Ty se
•Fred är en mäkta populär person, där
jämte har han varit ordförande eller
president som det heter här, i den stör
sta svenslkföreningen i Chicago. Och om
tyckt är han, överallt har han vänner.
"Hej Fred", låter det var vi än kom
mer.
Nåja, vi åker väl så småningom ihem

där Bessie har väntat med malen både
länge och väl. Bessie är född i Minnesota
av svenska föräldrar. Hon kan <inte tala
svenska, däremot :förstår hon svenska
ganska bra. Nu ger hon tydligen Fred
några förmanangens ord på engelska.
- "Slå er ned pojkar och låt det väl
smaka", säjer Fred på sitt hurtiga sätt.
Och att det smakade, det verkar som
om Bessie aldrtg gjort annat än ordnat
med smörgåsbord. Vår samvaro är ·ge
mytlig. Samtalet pendlar mellan Gus
ta'Vsberg och Califörnien. Fred har ti
digare arbetat på stora d'ruktplantager i
Californien men är nu anställd som

Typisk efl_nahemsbebyggelse i Chicagos förstäder.

400 meter - final
Ur sista kurvan in på upplopps-sidan -
i stybben knattrar spik, som jagar fram
en hårsmhn blott från banans krökta

rand.
En steglängd fram till höger främste

man,
snett bakom, skymtar farUg skugga

svagt,
och knwttret sjunger högt: den glider

fram,
när kwrvan raknar. Nu, håll viljan högt,
blott ett, slå om sin takt och öka snabbt,
men styrkan flyter bort för varje meter
och banan vaggar, mjuknar till ett

gungfly.
Nu fresta kroppen över gamZa gränser!
Det ska - en ulltråd flimrar där -

det ska,
fast munnen smakar blod och midjan, å,
vill mjukna som för slag, men fram,

men fram ...
Så jämnbredd och en annan skugglik

skymt
och banan stupar brant och skuggan

bort
och tråden brister vinalätt över

bröstet •..

ARTI-IUR HALD

nyckelman i de stora stålindustrierna i
Chicago. Bessie har anstäl!Illing som av
delningschef på en textcilfabrik. -Men tim
marrJJa :flyger iväig, vi måste bryta upp
ty vägen tiHba,ka till Laifayette är lång.
Farväl Fred ocih Bessie och tack för

angenäima dagar i Edert vackra hem.

A. ö.

Fred Wahlberg på loppmarknad
i Chicago.
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Gustavsbergs idrottsförening
50

I september 1906 bildades Oustavs
bergs I~rottsiförendng av en grupp
idrottsintresserade grabbar. Ordförande
blev S,ven Johansson, kassör Gustav An
dersson och sekreterare Ragnar Gus
tavsson. Platsen för den fria idrotten
var i början Klubbparken och Iöparba
norna var på ''ikronans landsväg". Så
det var bara för förbifarande Värmdö
bönder att vackert stanna och titta på
"blådårarna", som snodde på för fullt
för att komma först till ett ullsnöre,
När det •gäHde fotboll så ihade man

Bleksäng och där skaffade grabbarna
sig en speciell teknik, som !inte passade
så, bra på en rlktig' !bollplan. Det visade
sig d den· första matchen mot "utsock.
n_es" år 1907, då Neglinge I. F. lekte
bort G. I. ,F. med hela 0-9. Klara
Sporbklubb, sedermera Hammarby, och
Nacka .Srportklu:bb gästade också
Bleksäng med växlande framgängar,

Vinteridrotten bestod av skidåkning
och hockey, Löjtnant Viiktor Odelberg
var myoket intresserad av den sist
nämnda sporten och gav grabbarna hoc
,keyk1ubbor och tillstånd att spela på
Kvarnsjön.
Talar man om dessa saker med "gam

la grabbar", så får man veta en sak,
som kanske tål att tänka 1på även nu
förtiden. Gymnastiken var idrottens fö
regångare och btand ledarna och in
struktörerna skymtar namn som Vi1ktor
Odelberg, sedermera hovjägmästare,
Karl Pettersson, gravören och bokhålla.
ren Dahlen,

Stenhusgrabbtarna Oskar Söderberg

0ar

Juniorerna 1906 kallade sig Idrotts
föreningen Framåt. Vi ser bl. ,a. Evers
Fredb'f;a;d, Helmer Lindström, Oskar

Gustafsson och Gustaf Blomberg.

GIF:s styrelse 1912.

och Kalle Flink var alltid med när det
rörde sdg, Iika så P. A. Hansson, Tor
Box, Nisse· Eriksson, Severin Jonsson,
Gustav Lorang, Gerhard Sä!f-ström,
Geong och Gerhard Pehrsson, Erik Jo
nasson, Albin Olovsson, Erik Blorrrkvist
m. fl. 'Många ha gått bort, andra fram-

leva sina dagar i utlandet eller på andra
orter i vårt avlånga Iand; Ibland träf
fas man emellertid i en klubb för "gam
la grabbar", som också har en stöd
jande urppgift för de nu aktiva,
Bland grabbar som på den tiden gäs

tade Oustavsbeog förtjänar att nämnas
Vlking Harbom, T. Bergström, Nicklas
son, bröderna Pabang; Kalle "Satan"
Söderldng och "Nacka.kungen" m. fl.

Särskilt uppåt var det för föreningen
då det drog ihop sig till olympiad i
Stockholm 1912. Från den <tiden talar
man om Henry Pehrsson, Osvald An
dersson 'Och Edvard Möller, de två sist
nämnda blev uttagna till olympiaden i
stående höjd- och längdhopp. Edvard
Möller lkvalifäcerade sig iför •bägge gre
narna och blev 4:a i stående höjd. iMöl
ler, som var tallriksformare, tränade
längdhopp i .fabriken, när han ihade slut
format för dagen. Då tog han en här
bräda och la den från ,golvet och upp
mot arbetsbänken, ställde sig vid ändan
på brädan 'Och hoppade utan ansats över
hela brädans längd upp på bänken. Var
säker ,på att det var många andra som
också försökte. Efter denna förträning
vintertid blev det sedan toppresultat i
Bleksäng,

Karl Stålkrantz och Gerhard Bä/ström
i ösbysjön runt för 40 år sedan.

Final i 100 m på landsvägen vid Klubben. Osvald Andersson
blev slagen av Belieuues sprinters.

Samling efter Klubbmästerskap på 10-talet. Vi känner igen
startern Erik Jonasson, Gerhard Säfström, Kalle Dahlqvist,
Herman Rolf, Wallius, Fredrik Lundqvist, - Bowne, Jotas

Dahlkvist, Georg Boox, och sekr. Gerhard Pehrsson.
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Under första världskriget f-ick man -
annat att tänka på och idrotten kom i
skymundan men när föreningsverksam
heten (På 20-talet kom igäng litet var
stans började också idrottsföreningen få
vind i seglen och utbytet med grann
klubbarna blev stimulerande. Från
,Stockholm minns vi Bellevue och Linnea
som tävlade i Bleksäng. Anders "Bon
ne" hade .då slutat som akttv och var
tävlingssekreterare med hjälp av Her-
1bert Bergschöld och Oskar Karlsson.
TävJ<ingsdrakt för dessa. var vit s. k.
Sohiller-skjorta och vita längbyxor. Al
bin Aberg var den som genom gymna.
sttken var med och Jade grunden för
dessa idrottsmän, men så skördade han
också resultatet att bli "ständig prisut
delare" och fiok på detta sätt kröna sitt
verk genom att personLigt till ,grabbar -
na överlämna prisen till de bästa :i var-
je gren.

Gemytet ,i Bleksäng var det :inget fel
på. Det svarade "Mylla" och Kalle
Axell för. Mera energtska var Georg
Boox och Osvald Andersson, Ackarna
Hallberg' och Ullberg, Gustav Olovsson
och Ernst Andersson, Gunnar F'redblad
och Evald Steen, Ragnar Ertksson,
"Aflfe" Karlsson, Oskar och Gustav An
dersson, Edvin Lowndes, Erik Lindahl,
John Svensson m. ;fl.

Einar "Påpan" Olsson kom senare
med d ledningen, ooh efter strejken 1932
blev det fart på lfotiboll och bandy, och

_man började tala om sig i seriesyste
rnet, Fotbollslaget var "still gcdng
strong" och kom slutligen med tur och
skicklighet upp i nationella- serien, div.
IV. Bandyn gtck ändå bättre och där
samlade man en del 'kända förmågor
med "Lotta" Lindblom i spetsen, som
slog ·sig fram till Div. II. Sven "Landis"
Andersson, som tidigare varit aJkbiv in
om den fria idrotten som löpare, sprang
över till bollsporterna och blev med i
ledningen trllsammans med bröderna
Möller, Ando Björck m. fl.
Den fria idrotten, som på 30-taiet helt

dominerades -av Saltsjöbadstävling:arna,

Bla,mpen Gustafsson i ett spjutka.st
på Bleksäng 1921.

Farstaborg 1956 - set som man vill se det ofta.

hade stor bredd ooh många fäna topp
män som Acke Eriksson, Acke Hall
berg, Arne och Elrlk Karlsson, "Stam.,
pen" Gustavsson, "Brollan" :Söderling,
Egon J'Ohansson och Gunnar Hansson
m. fl. Intresset gick sedan märkbart
tdllbaka, ~anske på grund av brist på
Idrottsplats och ledare, men då detta
läses har det upplevt sin pånyttfödelse
genom att man startat i årets .Saltsjö
badstävlingar, som hölls på Nacka ny
anlagda idrottsplats.
När man ser t.illbaka på "den gamla

goda tiden" och på dess primitiva för
hållanden, skönjer man ändå goda re
sultat i karnratskapets och lag-andans
tecken. Då !fanns änga skrällande hög
talare utan bara Anders "Bonnes" so
nora stämma, då han ropade rupp del
tagarna, eller Bellevueledarens något
nasala di-to, då han ropade: "O. Ande
ton, :Gustavsber,g". Eller ännu längre
tmba:ka, då Karlberg spelade ifotboH i
Bleksäng i !hällregn och alla grl!ibbarna
v:ar lel'iga till ,oigenkännlighet. En karl
berigare frågade om det fanns nåigon
dusch. "Kom med här", sa Olle Malm
och tog hela :gänget med sLg rpå en
språngmarsch -genom Kiubbparken över
bron vid Rutens å och urpp till Vilan
vid ösbysjön ooh där stupade man i och
kom tillbaka som nyfödda ,barn, som nå
gon uttryckte sig.
Nu är det andra förihällanden. En ny

och fän idrottsplats med alla bekväm
Ugheter, med heltidsanställd vaktmäs
tare och särskild styrelse för idrotts
platsen. Grabbarna ställer ,också andra
krav nu än förr, större !föreningar loc
kar ,till si,g "förmågorna" från små-

iklulbbarna och detta spldttrar -lagandan
och !gör det svårare för ledarna. Sedan
kommer också den stigande konlmrren
sen om r(j,korden, som ständigt pressas
uppåt. Det är 1Ski1Inad att hävda sig
idrottsHgt nu mot förr. Men lyckligtvis
är det JU så med idrotten, att i ett sam
lhälle som ,vårt man !hellre tänker på
:bredden än ,på att få fram toppmän.
Ä:ven om det ,kan vara stimulerande att
ha sådana - om man har råd.

Den nuvarande styrelsen med John
Svensson som lugn och säker ordföran~
de och Harald Lindholm, Jolhn Lundin,
Sune Nilsson, m. fl. som trogna medar
betare behöver nog inte vara sysslolösa
under den kommande tiden. Byggs sam
hället ut enligt vad samhällsplanerna
säger, 1blir det mycken ungdom att ta
vara rpå i framtiden. Ibland ikan vi ock•
så ta oss tid att se tillbaka rpå det som
varit. Ett litet bidrag i den riktningen
är dessa rader.

Axman

Ragge Eriksson ökar målskörden 1.932.
GIF-Kungsholms IF 10-3,
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Idrottsprotokoll för-
50 år sedan

Så ser startsidan ut i GIF:s pro
tokollsbok frän de första åren. Reda
och ordning kännetecknar styrelsens ar
bete och av protokollen framgår att
man arbetat med entusiasm, oegennyt
tigt och med små resurser. Protokollen
ger en tankeställare vid jämförelse med
idrottens krav i våra dagar. Flitiga
tävlingsarrangemang gjordes de första
åren, täta fötbollskamper med GI•F:s
lag och Templet Sirius skymtar fram,
Iiksom kontakten med ,grannkommuner
nas ddrottsungdomar och slutligen med
verkan i de första Saltsjöbadstävling
arna i sept, 1908. Att P. A. Hansson
var en av de mera framstående idrotts
grabbarna förstår man av att hans
namn ofta finns med d toppen av de
flesta grenarna. Terränglöpningen var
populär och en ,bana ,gick från Klubben
-S:tockängen-Aspviks höjd-Doktors
gatan och äter till Klubben. Vintertid
var man lika oppåt med skidtävlingar
och bandy. I det senrare fallet hade man
alltid fullt jobb med att ställa i ord
ning bana. - Medlemsmatrdkeln från
1906, som också finns bevarad, upptog
följande namn: Gustaf Andersson, Sven
Johansson, Ragnar Gustafsson, Erik Jo
nasson, Oscar SödeI'lberg, Thor Box,

'JJalarå·-Lasse,
kompis

Första gången j:ag kom till New York
blev jag kompis med "Dalarö.Lasse".
Vi jobbade för samma bas - det vas på
den tiden då det knappast fanns något
jobb att få. Och många minns väl den
perioden. Basen var smålänning och en
nitisk arbetare i den vingård, som kal
las en förfallen mänsklighet. "Är du
troende?", var det första han frågade
mig, när jag sökte jobbet. Jag hade
lite svårt att förstå sammanhanget mel
lan rörläggning och ibönemöten, men
för att få jobbet tyckte jag att j•ag lik
som genomilades av en väckelsens anda
och kände mig som en bättre människa.
Så jag tyckte jag kunde jaka. "Var
bor du?" var nästa fråga. Tja, vad
skulle man svara. Jag hade ju ingen
varaktig stad. Men det var ju sommar
- och det fanns bänkar nere vid Batte
ry, Det var förresten där, i Castle Gar
den, som Jenny Lind gjorde debut och
lade amerikanarna för sina fötter ...
Nå, nu var det inte detta som fick mig
till Battery, snarare var det så att poli
serna där var inte hälften så jäkliga som
il Central Park. Å förresten var cigarett
fimparna, som man plockade upp efter
de välbärgade, längre, ä kad'fet på sjö-

•z
min Jö·rsta
USA

manssyltorna på South Street var bil
ligare, bara 3 cent för en stor mugg.
Det var naturligtvis inte den "bästa
blandningen", men det var ljummet och
hade faktiskt en aning kaffesmak. -
Jag hade redan ett "jobb" på en billig
restaurant, ett s. k. Beanery. Det gäll
de att sopa varje morgon - och lönen
var en jättetallrik av veckans återblick.
Det kunde vara en rätt intressant stu
die. Där fanns fisk, bruna bönor, spa
getti, pannkaka och mycket annat. Jag
har alltid beundrat rnotständskrarten
och tålamodet hos det mänskliga organ
vi kallar magen. Men stackars tarmar!
Men det fyllde, och hungern är och för
blir den bästa kryddan. Ibland hade jag
tur och hittade en 15-20 cent bland
sågspånen på golvet - men det var så
sällan. Ägaren av detta lagliga giftblan
deri var en grek. En ganska hygglig
själ, som en gång skänkte mej en gam
mal sjömansrock. Den visade spår av
matsedlar och andra grejer från alla
världens länder. Man ska ju aldrig tit
ta given häst i munnen, men som Jo
han Ludvig Runeberg skrev i Nr 15
Stolt: 'Det fordrades mod att dra det
plagget på'. Om det var sant som det

Nils Eriksson, Karl Geschwindt, Oscar
Lundin, Karl Thörner, Gerhard Säf
ström, Gustav Pettersson, Gerhard Pers
son, Gustav Norman, Hugo Brink, Ham
let Brink, Gustav Lorang, Johan Pers
son, Arthur Enrgberg, Ernst Andersson,
Frans Pettersson, Gustav Svensson, Ed
vard Möller. Aret därpå finner man nya
namn ,bl. a. Georg Boox, Gunnar E:k
berg och Albin Olofsson, Och 1908 re
•gistrerar man 58 aktiva medlemmar, ett
rekord som slogs 1912 med ett 70-tal
medlemmar. På 20-talet var man uppe
i över 100-talet.
Och så några små solglimtar ur de

första protokollen:

"Beslöts att om möjligt inköpa några
prismedaljer, etn för 1000 m i spring
ning, en för hoppning eonnt en för spjut
kastning ... (aug_. 07)

Beslutades att om möjligt försöka få
en skidbacke och fick herrar Ragnar
Gustafsson och Gerhard Pehrsson i upp-

drag 1111tt tala vid Herr Löjtnant Odel
berg om saken • .

Beslutaäes att arromqera en större
idrotts/est i Klubbparken .•. Entre be
stämdes till 30 öre ..• -Sext.etteti Sirius
skulle utf&ra musik, även skulle skaffas
en hamdklaverspelare 2 styckern
tablåer skulle utföras. (sept. 07)

Beslöts att låta laaa: ytterdäcket på
fotbolZen och fick herr Gustaf Lorang
uppdrag att ombestyra det.

Beslöts att inköpa 6 et, bandybollar ..•
(jan. 08)

Beslöts att anordna en enskild fest
för föreningens medlemmar ..."

Det var en trivsam planta som poj
karna satte i seklets början. Tack vare
den är kärnan än i dag ,god i Gustavs
ber.gseken !

Rätt utdraget intygas:
G. Dbg
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sägs att varje sup är en spik i ens
kista - då skulle den här grekens se
ut som en igelkott. För det mesta var
han full som ett ägg. Så miljön var inte
så god.
Men jag halkar som vanligt från kär

nan i min berättelse den här gången.
Ja:g fick jobbet hos smålänningen. Hans
fru hade matservering och rumsuthyr.
nlng och jag fick order att flytta dit.
Inför vår Herre är vi alfa smålänningar
- men den här smålänningen stod nog
en bit framför i alla fall, Lönen var
5 dollar om dagen. Tanten tog 10 dollar

. i veckan för mat och slaf. Och det var
bra bäddar och hyggligt käk. Och där
blev Lasse min rumskamrat. Han var
bussig och när ihan hörde att jag också
var från skärgårdshållet, så knöts vän
skapen fastare. Lasse slutade alltid en
mening med "Så gjorde vi på Dalarö".
Han var mästare på att säga fula svär
ord. Ibland klagade han, på maten i den
här stilen: "Vi ä ena stocktokiga jäk
lar, som bor hos den här rfans guske
lovarn, Dom har ju inte ens vett att slå
brännvin i köttsoppan - de hade vi
jämt på Dalarö. A sill sen, som har så
jälkla rnycke mask, du kan steka'n å
lägga in en, å rnangla'n, å göra va fan
du vill me'n - men masken lever. De
enda som tar livet av en ä om du slår
en tre, fyra supar i ögonen på'n - rför
de gjorde vi jämt på !Dalarö".
Lasse hade motorbåt, ja inte någon

stor en, den tog två man, 75 ö-1, 3 flaskor
wisky, en kaffepanna och två rena glas,
Och så 'Var det en bra sjöbåt. Lasse var
storväxt, lugn och talade sakta, hade
aldrig bråttom. Vi nyttjade alla våra le
diga stunder för att fiska. Vi hade unge
fär samma Ideer om det lekamliga go•
da. Så livet förflöt utan störningar.
Den enda gäng jag såg Lasse ilsken

var en dag då vi var ute för att fiska
"fluke", en slags överväxt flundra som
når en vikt på 5-6 Icg.
Vi ihade nog givit oss ut rätt långt,

närmare bestämt till fyrskeppet Ambro,
se. Lasse sO'V just och jag fiskade med
två spön och fick mycket fisk. Plöts
ligt kommer en U.S.-patrullbåt upp mot
oss och en liten Hitlerminiatyr till be
fälhavare ryter: "Vad gör ni här!" Jag
tyckte det var en tjockskallig fråga, så
jag svarade: "Vi plockar jordgubbar."
- "Vet ni inte att det är för långt ut
för en båt av er storlek", röt den
mustachsprydde. Nu fick jag för mig
att ja:g skulle reta honom litet. "Min
storlek? Den måtte ha krympt, den var
större än jag, när vi lämnade bryggan",
Vad han blev ilsk. "Ni måste vara full!",
fortsatte han. "Nä, inte än, men om la
gen säger att man måste, så ska jag
göra vad jag kan-iför Iagen måste man

.följa!" Nu vaknade Lasse. "Va e re frå
gan om, va e re där för en tokfan ?"
"Vet inte", svarade jag, "men han har
huvut upp å ner, bara ett öga, två mun
nar å ögonbrynen under ögat." Nu
hojtade den lil'le igen: "Var ligger er
båt ?" Det förstod jag väl att han me
nade vid vilken brygga, men . . . "Ä
du ett sånt blindstyre, eller skojar du
bara, ser du inte att båten ligger rätt
framför dej?" - Nu blev han riktigt
arg. "Vi ska talas vid när ni kommer
iland!" röt han. -
Lasse och jag glömde snart besöket.

Och för att lätta på barlasten började
vi göra heder av anrättningarna. Så vi
var kanske lite "enligt lagen" när vi
kom in igen tfll vår brygga. Där stod
en vätkomstkommitte och bad hos kom
ma med. Polisdomaren ville så gärna
se oss och tala med oss. - Polisdoma
ren, det var den välkända Axel Gård
man. Närvarande var också några and
ra människor, plus vår lilla Hitler från
kustvakten. Domaren fäste igenom rap
porten - vilket register! Ibland tittade
han på oss över glasögonen - det ver
kade otrevligt. Jag hade då kunnat räk
na upp en 15-20 platser som varit
mycket skojigare att vara på.
Så ,började förhöret. "Vem äger bå

ten?" Lasse klev fram. "Vet ni inte att
en 'båt under 25 rfot en'ligt lag måste
hålla :si•g inom ett visst avstånd från
land? A inte nog med det, ni var oför
skämda mot officeren som varnade er,
fast han tilltalade er hövligt! Vad har
ni att säga ,till ert försvar?" Lasse var
ilsk och satte igång': "Jag har ihaft min
båt i åtta år och den är lagligen re
gistrerad. Jag ihar fiskat på den där
platsen hundratals gånger utan att il>Ii
antastad. Jag ä född vid sjön å har va
rit på sjön i hela mitt liv. Så kommer
en sån der fans snorunge å. ska köra
hem mej. Ja,g har vridit mer förban
nade ,sa;ltvatten ur min strumpor än han
någonsin seglat över. Han var inte alls
artig helder, han 'Var olförskämd den fan
- å j,a,g bror förresten inte att ihan var
nykter!" Den lille sjöoffliceren hoppade
högt: "Jag var int ..." "Tyst i rätten",
röt domaren. "Det blir 10 dollars /böter
för det språk ni använde", sa han vänd
åt Lasse. Och så tittade han på mig:
"A vad har ni att säja då? Påstår ni
också att officeren 'Var full?" - "An
tingen det eller också är det nåt fel på
hans ögon." - Domaren rynkade pan-

Gamla ordspråk
Villig häst skall man icke sporra.
God vilja drar lasset till bys.
Att läsa och icke förstå är att plöja

och ej så.

nan: "Anser ni 'att ni två är riktigt nyk
tra nu?" - "Inte riktigt - men de ä
hans fel de också!" Jag tyckte det ryck
te i mungiporna på gubben nu, medan
vår anklagare höll på att krevera. -
"Förklaea er närmare", sa domarn. -
"Jo, se han såg att vi höil på å fiska,
å så. fråga han va vi gjorde. Vad man
gör när man fiskar - jag tyckte de
var en dum fråga. Så påstod han rutt
båten var i min storlek, å jag ä inte 25
fot lång. (Nu såg j,ag att rgubben var
sprickfärdig a,v skratt). A så Ifråga han
var båten låg. När den låg.mitt framför
näsan pä'n. A de ä väl ingen nykter
människa som frågar så dumt. (Nu bör
jade man skratta i hela salen. Domaren
knackade med klubban, men ögonen på
honom var lful:la i skratt). Så skrek han
åt oss att vi var tvungna att vara fulla,
så vi trodde naturligtvis att de var lag
på de, så vi gjorde som han sa, å söp
opp rvad vi l:J!adde. Om de va orätt så
ä de hans fel!" Nu brakade det löst
öveva,llt. De enda som var al'lvarsamma
var "Hitler" och jag. Domaren skrattade.
så tårarna rann medan han dunkade
med klubban. Äntligen tog ihan på sig
en allvarlig min och sade med barsk
röst: "Femtio dollars böter för att ni
var utanför gränsen, 25 dollars iför att
ni var oförskämda mot en officer som
endast gjorde sin plikt. Jag vill ej på
stå att ni är onyktra - så ni slipper
det - sammanlagt 85 dolfars böter."
Vår lille man såg strålande glad ut.
''Men", fortsatte domargubben, "jag
tror att den anklagande officeren varit
för nitisk i utövandet av sitt kall och
uppträtt en aning hotande. Därför ef
terskänkes alla böter, ·så när som på
tio dollar till "Oontempt of court". Case
dismissed!" Officeren slåg ut som om
han fått en taHkott i ögat.
När vi var ute kom vaktmästarn: "Do

marn vi!il gärna ,tafa med er privat".
Vi blev förda till ett rum och där stod
gubben å skrattade. "Jo, ni ä ena fina
landS1IUän", sa han ,på ren svienska, "rvar
kommer ni från era skojare! Först går
ni ut å retar gallfeber på en av Onkel
Sams vakthundar, sen sätter ni hela rät
ten i uppror me era galna ,påhitt! -
Ahå, Gustavsberg, då 'Vet !Ili var Norra
Lagnö 1ig,ger, därifrån '1rnmmer mina
föräldrar. Jag var där hemma förra
sommaren . . . Ni kan gärna t·ala om för
:mig hela sanningen med det här upp
trädet nu." Lasse berättade. Vi tog
avsked och så sa gubben: "Gå hem nu
- men gör !inte om det här igen!" -
På vä:gen hem brummade I.iasse: "Du,
w skulle aUt slagit den där jäk!a Hitler
på käften, de gjovde rvi alltid på Da
larö!"

George ,Garring_.
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Bnheteskolam. har startat det nya läs
året med 630 elever i 2,6 läraravdelning
ar. ·r·skrivande stund har dock folkskol
inspektören medgivit att även klass 5
uppdel_as i 3 avdelningar. Förutom de
under våren nyanställda ordinarie folk
skollärarna Inga-Britta och Arne Jans
son hälsades följande icke ordinarie lä
rare välkomna för tjänstgöring på en
hetsskohans högstadium: fil. mag. Mani
anneBjörkström i ämnena tyska.och eng
elska, ämnesläraren Sven Elriksson i mo
dersmål och historia. Som timlärare i
kristendom har förordn_ats kyrkoherden
Olle Hallin, i gymnastik instruktörerna
Torsten Rolf och Tora Severin samt i
metallslöjd och korrespondensundervis
ning ingenjören :Sven Kagestad.
Kvällakuraerna i yrkesskolans regi

börjar sitt arbete allt eftersom tillräck
ligt antal deltagare anmäler sig.

Pensionärsföveningen var i augusti
inbjudna till Folkparkens Rotunda och
medlemmarna mötte upp talrikt för att
njuta av Gröna cirkeln, få en pratstund
och lyssna till Blåsorkestern och den
populäre sångaren Harry Dahlgren, Vår
fotograf tog en bild då lutsångaren
fängslar paret •Fritz och H.ilda Nord
ström med sina trolska toner.
Den 11 september hade föreningen sin

månadsträff i Bergasalen, där Röda
Korset var värd .for kaff'et. Till under
hållningen bidrog en av Jularbos med
dragspelslåtar och Rune Malm med cy
kelakrobatrk. Fabrikens erbjudande att
stå för julsammankomsten varje år upp
skattades Iivligt, liksom inbjudan till ve
feranerna att se fabrikerna, när det så
passar..

Länssparbanken invigde högtidligt
och festligt sitt nya avdelrningskontor i
Gustavsberg söndagen den 2 september.
Stockholmskontorets personal va.r sam
tidigt inbjuden på utflykt till vårt sam
hälle och tillsammans med en rad av
gustavsbergare samlades man i Kommu
nalhuset för att titta på sjukkassans
lokaler, där avdelningskontoret blir för
lagt. Länssparbankens direktör gr:~e
Lagerbjelke erinrade vid ett kort anfö
rande om Länssparbankens traditioner i
Gustavsberg. Brukspatron Odelberg var
bankens· direktör i 44 år. Som ombud
hade man på den tiden kassör Hell
ström och därefter murarförman Steen.
I modern tid har överläraren Gezelius
Lagt ned ett duktigt arbete i sparandets
tjänst och stimulerat många barn att
idka sparande. Han hoppades att de nya
möjligheterna som nu yppas skall bli till
nytta Iför bygden och dess innevånare.
Länsparbankens kamrer öijer erinrade
om hur kontakterna togs upp härute
1941, då man också fick sjukkassan till
trogen kund. Han gav vidare en över
blick över de möjligheter· som sparban
ken bjuder skolungdomen, anställda och
organisationer och kommun att ordna
sin ekonomi. Och att man också har
möjligheter att · stödja kommunen och
föreningsverksamhet i låneavseende. -
Under den följande middagen på Värds
huset, som för:gylldes upp av musik,
sång och dans, riktade Länssparbankens
direktör ett tack till herrar Gezelius och
Lundgren för de gångna årens arbete
och önskade lycka till de nya medar
betarna. •Samtidigt gav han några g'llrn
tar ur bankens historia, alltifrän
Värmdö sparbanksanstalt på 1850-talet
och in till våra dagar. Ur redogörelsen
framgick att 'Oustavsberg hyser "spara
ren nr 1". - Gustavsbergaren önskar
Länssparbankens nya giv god framgång
och tror att 1både kommun och innevå
narna i övrigt kommer att ha stor nytta
av bankens tjänster.

Marianne Olojsson, da•ghemsförestån
darrnna, har övergått till liknande be.
fattning i Stockholm och avtackades vid
kaffefest på Daghemmet den 28 augusti.
F'rån barn och personal överlämnades
en ,prydlig tavla av daghemmet rried bar
nens ansikten :i omgivningen, styrelsen
gav en Frabergs-sats stengods och blom
mor. Vikariatet för den utannonserade
platsen som föreståndarinna uppehålles
f. n. av fru Winell.

Berndt Friberg har haft en uppmärk
sammad utställning i sin hemort Höga
näs och rönt ett entusiastiskt mottagan
de. Vi återkommer med bild och ref. i C

nästa nummer.

Herman Rolf, porslinsfovmare med
färg, har beslutat ta igen sig efter 50
år i porslinets tjänst. Han blev heders
medlem :i fackföreningen och fick blom
mor och minnestallrik från företwget vid
en kaffebjudning i augusti. Under sam
talet om veteraner kom det upp ett för
slag att alla som fyllt sina 60 och job
bat så där en 40 år i rporsiinsfabriken,
ska få ett "veterankort", med vilket
de kan stega in i fabriken när det pas
sar dem för att se om vi går framåt.
Kortet berättigar också till gratis kaffe
i lunchrummet. Pk Dbg får i uppdrag
att ordna saken - så det kommer snart!

Tillbyggnaden vid TBF ibörjar nu nal
kas sin fullbordan och här nedan har
vi en exteriör. Källarutrymmerua delas
av ugnsfundamentet och kulvertar för
rör och ,kablar. I plan med den :gamla
fabriken C kommer ugnshallen med den
nu rpra:ktiskt taget färdi-gmurade nya
ugnen. Där blir en rymlig hall med god
ventilation.

Ovanpå ugnshallen får vi en rätt stor
lolml för lättare produktion. Hit flyttas
pressporslin och isolatorer, en del konst
,gods och ugnseldfast g10ds jämte lätta
re enheter från plastarvdelningen.

Byggnaden är dimensionerad för yt
terligare påbyggnad för att tillgodose
kommande lokalb~hov. Av denna orsak
ha de båda hiss-schakten förts upp till
full höjd. Ugnshallens fasad blir ,i rött
tegel med :glasbetongpartier. ö:vervå
ningens väggar utgöres av fabrikstill
verkade element i s. k. chockbetong.
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Träning i friidrott bedrives tre kväl- •
Iar i veckan med i medeltal 30 delta
gare. Ett tiotal av dessa deltog i årets
Saltsjöbadstävlingar där bl.' a. Rickard
Bärlin blev 4:a i kula på 12,38 bland l5
deltagare 'Och Sture Engstrand likaledes
4:,a på 200 met, häck bland 13 deltaga
re. Tore Lundgren hade oturen att bli
skadad ett tiotal meter från mål i 400
meters loppet, där han då Iäg tvåa men
måste bryta. Våra deltagare i ungdoms
klassen lyckades placera sig före Skuru
i poängtävlingen. Vd hoppas komma igen
till nästa års tävling med en större och
mera vältränad trupp.
I samband med att idrottsföreningen

i höst firar sitt femtioårsjubileum hade
A.I.K:s slocknande stjärnor inbjudits till
en fotbollsmatch, som spelades fredagen
den 7 sept. Vi hade lyckats samla vå
ra f. d. bättre spelare att ställa upp mot
detta stjärnlag, men fick finna oss i att
förlora med 2-0. Vi beundra A.I.K.
laget som hade två spelare över 50 år
och de övriga över 40. Målen gjordes
av: Börje Leander och "Stinsen" Blom
qvist, (bror till vår Iagledare). Efter
matchen var ordnat ett samkväm i klubb
lokalen. -Fbbbollsla,get har nu placering
,i mitten av tabellen, med segrar och
förluster varannan matcih. Men då vi
har massor av ungdomar som spelar i
vår ung'domsserie ser vi ljust på fram
tiden.
Den 22-23 sept. ;kommer Iclubbmäs

terskap i friidrott att gå av stapeln och
då hoppas vi att en stor publik infin
ner sig för att sporra ungdomen till
fortsatt tränings- och tävlingsflit.

AIK:s och Gustavsberg.s "slocknande stjärnor" i broderlig sämja.

Norrköping var utflyktsmålet för
plastavdelningens höstbuss den 15 sep
tember. Musik, sång och vackert väder
hade man med sig. I Fiskeby fick man
beskåda världens största pappersvalsar
och våra kooperativa kolleger bjöd på
gott kaffe. TiII Norrköping går också
färden söndagen den 23 september för
vårt korplag i fotboll, där man möter
Fackföreningarnas Byggnadsproduktdon,
som i sin tur gästade oss i somras.

Personalbutiken har genomgått en
grundlig nydaning, fått större utrymme
och presenteras nu som självvalsbutik
för våra anställda. Man plockar alltså
ut sina varor och <betalar vid kassan
vid utgäendet. Vill man beställa porslin
finns särskilda rekvisitionsbiock och
porsldnet avhämtas nästa gång. Butiken
hålles öppen å samma tider som förut
- tisdag och fredag - och kommer

ge gustavsbergarna tillfälle att på ett
bekvämt sätt göra sina uppköp.

Sommarbesöken kan vi uppskatta till
i runt tal 4.500. Bland dessa har det va
rit ovanligt mycket utländska grupper,
bl. a. ett hundratal ryssar, ett par
hundra tyskar och kongressgäster av
sloilda nationer. Stockholms Arbetar
sångförening hade härom dagen sina
tyska gäster med till Gustavsberg. KF
bjöd på kaffe i Bergasalen, där en 100-
rnannakör från Velbert i Rheinland pro
vade akustiken med några mäktiga
sånger. Eftersom det var den första
tyska arbetarsångkören som ger sig iväg
utomlands efter kriget, så får vi vara
glada över att de valde Gustavsberg för
ett besök. Konserter kommer att ges i
Radio, Västerås, Norrköping, Göteborg
och Malmö.

Vår utställningsbuss kallar besökare genom en Ben
p_qrslinsklock(lJ, en pendelhammare ger ljudet och visar sam
tidigt hur starkt vårt porslin är. På dukade bord visas
»åro. serviser. Väggarna iiro prydda med vårt senaste
konstgods och samtliga tallrikar, som nu gå i produktion.

Guetaoeberosbuseen. har nu tillryggalagt cirka 150 mil av
sin färd i Norrland, och rapporter ger vid handen att det
blivit succe för vårt porslin. överallt har beqeistrasie hus
mödrar frågat: "Var kan man få köpa dessa vackra sa
ker". En del konsumförening,ar visar också filmen "Formad
lerti" och bjuder gästerna på cirlceikafje, när bussen kom
mer. Bussen kommer att fortsätta sin färd och vi kom
mer att finkamma hela landet i hopp om en ökad efter
frågan av Guetaosberqsporslin;
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1 'Roslagen:
När vi bor i Gustavsberg är vi ros-

piggar!
För några veckor sedan läste jag en

avhandling om Roslagen, särsknt rörde
det namnet, där så många försökt finna
en godtagbar tolkning. Att det måste ha
något att göra med att fara på vattnet
tyckskanske vara en naturlig förklaring.
På ikartor och, ännu hellre på sjökort är
det vattnet som överallt sönderdelar Ian
det och skapar farleder hit och dit. Tänk
att Gustavsberg har hela 40 km strand
linje!
Sedan urminnes tider har vattenleder

na varit det väsentliga för samhörighe
ten oss männtskor emellan. Och farkos
ten, båten, fartyget är fortfarande det
mest betydelsefulla kommunikationsle
det, åtminstone när det gäller att fra;kta
gods.

'När vi är i Gustavsberg då är vi ros
piggar. Södra ,gränsen gär i Fäliström
österut från hamnen i Saltsjöbaden. Här
börjar vd känna närheten av havet, Mare
Baltikum som •Östersjön heter på romar
språket, och Arkipelagen, vår stock
holmska skärgård som i benämningen
minner om Hellas. Och med allt vad
detta betyder för kommunikationerna
när och fjärran.
Den primitiva urholkade stocken,

ökan, var resultatet av de första strä
vandena att 'besegra vattnen,
I senare tid kom skeppen, först de

stolta och med segel och roddare ut
rustade vikingaskeppen.
I Roslagen och inte minst i Gustavs

berg ha vi massor av minnen från dessa
handels- och härnadståg, som var en
integrerande del av livsföringen för ros
piggarna tusen år till'baka i tiden. Här
och var ligger stensättningar där forna
tiders svear sover ut. Vid ledung finns
det föreskrivet d den gamla Upplands
Iagens rnanhelgdsbalk: dör någon under
härfärd skall han g'ravsättas på när
maste land och fästas vid jorden med
bra med sten. Kommer någon senare
förbi och hör mummel, vare han skyl
dig gå i land och lägga rpå mera sten,
så det blev slut på, mumlet. Bland an
nat i Hästhagen mellan Ålderdomshem
met och husen vid Sa-delvägen ifinns fle
ra sådana gravsättningar, för länge se
dan omgrävda. iDär leker nu barnen,
På den tiden, för omkring tusen år

sedan, låg havsytan omkring 4 meter
högre än nu. Inte undra på att det kors
och tvärs ,gick -farleder genom skärgår
den och inte minst genom Roslagen till
inlandet och handelsrplatserna i Mäla-

Arkitekt BAR Olof Thunström.

ren. Detta är en motsvanighet till vad
Bottenhavet betydde för trafiken upp till
Norrland och till' Finland. Först med
järnvägarna kunde dessa mera snabbt
nås landvägen.
För Gustavsberg är det havsförblndel.

sen som varit och är den väsentliga an
ledningen: till den utveckling som ägt
rum under 18- och 1900-talen. Det var
handelshuset Godenius', och senare Odel-

Thun-Olle
eller arkitekt

OLOF FREDRIK THUNSTRÖM

fyllde 60 år dem 29 juli, en dag då solen
slösade ljus och värme över stugor, la
mellhus, punkthus, skola, kommunalhu,s,
Konsumbutiker, över daghem, tvättstu
ga, förlossningshem och över fabriker
na, i Gustavsberg, allt s·kapelser efter
hans skisser och. ideer. Det var idel sol
sken också över den gamla idyllen vid
Sjöstugan, där jubilaren hyllades av en
skara väwner, arbetskamrater, fabriks
och kommunalgubbar. Och där det klart
och tydligt framgick att Thun-Olle är
uppskatt<JJd som en ideskapande chef,
lärare och. kamrat, som en djärv och
samtidigt försynt människa och som en
verkJig väna~ Gwstavsberg. - Vid kaf
febordet talade vi om det framtida Gus
tavsberg och tog ett löfte av samhälls
arkitekten att han i Gustavsbergaren
skulle ge oss några glimtar av hur
han tänker sig samhällets planering i
fortsättningen. - Och här kommer
de. Thun-Olle har ordet.

Dbg

bergarnas lbarkskepp som var nyckeln
till hela porslinsindustrtns framgång.
Och ångbåtarna ihar avlösts av motor
fartygen som ger liv åt skeppsbron 'vid
Farstaviken.
När Odelbergarna 1937 blev tvungna

att försöka sälja Gustavsberg fanns det
exploatörer som var dntresserade aJV köp
i avsikt att stycka tomter för sommar
bebyggelse. Hade detta skett skulle Gus
tavsberg nu vara sönderstyckat och na
turen rätt hårt åtgången. Min gamle
vän stadsarkitekten Erik Hahr ,i Väs
terås, som tillhörde Gustavsbergs Fabri
kers styrelse under Odelbergarna, sa fle
ra gånger till mig att han jobbade hårt
i styrelsen för att ,få KF tiU köpare.
För då var han säker om att några
tomtstyckningar i spekulationssyrte in
te skulle bli av. Efter snart tjugo år
kan :gamle Hahr i sin himmel glädja
sig' åt att han lfick rätt!
KF:s markinnehav i Gustavsberg är

lika stort som :Stockholm inom tullarna,
där det ju 'bor cirka lfyrahundratusen
människor. I Gustavsberg bor det
knappt fyratusen.
Att Oustavsberga folkmängd kommer

att öka är väl självklart och önskvärt.
Men Regionplaneringen räknar inte med
att ökningen skall bli mer än upp till
arton- tjugotusen. Gusta,vs1berg skall i
framtiden bli ett centrum för Värmdö
och skärgården. Utanför Gustavsberg
vr.ill man inte ha nå•gon urbanisering.
Där s1kiall naturen vara kvar med lfiske,
jordbruk, skogsbruk o.s.v. Vi mäste
nog i tid börja vara rädda om naturen,
och -speciellt den i Rosla,gen, 'Om Stock
holm överhuvudtaget ska ,kunna fort
fara att vara en plats där människan
på inte för långt avstånd från tätbeibyg
gelsen kan lfinna rekreaJtion i orörd na
tur. Hur olyckligt hänvisade tm en miljö
där människan satt alltför stark prägel
är man inte i de alltför stora anhop
ningarna av människor världen runt.
Men när vi bor i Gustavsberg är vi

skärgårds1bor med möjligheter till fri
luftsliv i ursprunglig natur.
Mina kontakter med Gustavsberg bör

jade i mttten av tjugutalet. Två som
rar bodde jag i Munkstugan på Skevik.
Mestadels for jag Torbåt till Bergudden
och fiok morgon och kväll en ,promenad
genom Annebergs hagmarker. Och
landsvägen in ,till Stock!holm var fort
farande den gamla lidylliska vägen ge
nom Kils gård och på bergsbranterna
mot norra delen av Baggensfjärden. Det
var den vägen från Stockholm som inte



SEPTEMBER 1956 GUSTAVSBERGAREN 15

kom till utan starkt motstånd från - de berghällar som minner om istidens
Värmdöborna:s sida och först i slutet av våldsamma naturomvandlingar.
1700-talet. Trots påtryckningar från re
geringen redan i mitten av århundradet
ansåg rospiggarna sig inte behöva land
förbindelse. Kommun,ikationen på sjön
var ju sedan urminnes tid det naturliga
frakt- och färdsättet.
Men nu är det fråga om biltrafiken

i Roslagen.
Motorvägens utbyggande genom Gus

tavslberg är en sa:k av första ordningen.
I över 20 år har den äI~ats, men får
väl så småningom sin lösning. Det är
Iför Gustavsber,g en mycket komplicerad
sak, som kanske inte blir fullt så lyck
ligt löst med hänsyn till naturen. Men
jag skyndar mig säga att den absolut
måste lösas, och snart!
När man lbor i Gustavsberg känner

man sig som rospigg!
Nu bor jag återägen här om somrarna

och ibland även om vintern. Jag älskar
Gustavsbergsnaturen och särskilt att
här finns så mycket orörd natur och in
te· minst vattnen.

•För tjugu år sedan fanns det kanske
i Gustavsberg ett 10-tal småbåtar. Nu
är det väl 150.
Hur fint det är med åkrar, ängar,

hagar, berg, sjöar, farleder och fjärdar.
Och djurlivet dn på knutarna, även i

samhället.
När vi planerade Hästhagen såg vi

flera gånger rådjuren i leden bakom det
nuvarande Konsum vid Hästhagsplan. .
Och ännu i da:g lär de gå fram där.
Flera gånger när vi tittat på mar

ker för bebyggelse, exempelvis norr om
Höjdhagen, har vi mött älgar, Och ha
rar, rävar och alla skogens fåglar och
kryp. Redan när jag skissade på
husen i Höjdhagen hade jag en stark
känsla för skärgårdshagens utomordent
liga miljövärde för den blivande !bebyg
gelsen.
Småstugebebyggelsen lades då allmänt

på åkrar ooh ängar, men här fick den
kry.pa in mellan bergknallar och ur
sprunglig vegetation.
Hos min anbetsgtvare omkring 1920

Sven Markelius, hade jag sysslat med
samhällsplanening. Markelius framhöll
vikten av att lära sig terrängen i detalj,
innan man började med uppgiften på
ritbordet.
Det var nog framförallt mina erfa

renheter från planeringen av Mörby
tjänstemannasamhälle som låg bakom
min syn på Höjdhagens tllfblivelse.
När nya skolan skulle byggas blev

det naturligt att lägga den mitt i sam
hället på Kvarnberget. Där den småtju
siga mariga tallskogen bryter ned blås
ten och barnen kan leka :i så ,gott som
orörd natur ibland klippblock och slipa-

Jag har en gai:um_al arkltektvän, Cy
rillus Johansson, som var min lärare i
stadsbyggnad på Konstakademiens
byggnadsskola. Han hade till motto ett
ordstäv: "det är fult med hus".
Det låter ipara:doxalt som rättesnöre

för en arkitekt. Men fb,a,kom dessa ord
ligger en ödmjukhet för Moder Natur
som är förtjusande. När jag fick för
månen att närma mig Gustavsberg i av
sikt att rita hus, tänkte jag ofta på
"Cyr.res" visdomsord. Kanske har det 'Va
rit av betydelse för vad jag fått göra
här ute i Roslagssoeknen.
Två andra av mina lärare i konsten

att bygga.
L. I. Wahlman, som hade en så stark

känsla för rummet. När han satte igång
att rita en kyrka, började han med fri
handsperspektiv av kyrkrummet. Efter
perspektivskissen gjorde han själv och
hans medhjälpare byggnadsritningar
med alla detaljer.
Och Ragnar Östberg, som i blixtbelys

ning ställde frågan om att ett hus änte
bara är en väl organiserad plan, rutan
framförallt. volymer, inifrån och uti
ifrån. Med vemod minns jag sällskaps
rummet i "Tretton". Men presshallen i
badkarsfabriken är också en acceptabel
miljö, en naturvuxen katedral till anbe,
tets ära.
Vi sena, tiders barn upplever en epok,

där vi åtminstone i vissa ifall börjat
förstå att tillvarataga teknikens land
vinningar till värt eget bästa.

Ett hus skall vara som vuxet ur jor
den!
Det är samspelet mellan natur och

teknik som om vi är lyhörda, ger oss
oändliga möjUgheter till utveckling. Att
KF och Gustavsbergs kommun offrat
respektive 60 och 10 miljoner kronor på
en snart 20-årig utbyggnad märks inte
mycket för den som passerar Gustavs
berg på huvudstråken. Det finaste är
nog att alla miljoner inte ätit ut naturen
utan att Gustavsbergaren fortfarande
bor ,i Roslagen och kan känna sig som
rospigg.
Redaktören behagade fråga hur jag

kunde tänka mig Gustavsberg i framti
den. Om man fråigat någon för tusen år
sedan detsamma, hade det väl varit lika
svårt att ge svar. Kanske en fråga för
en Jules Vernes?

!Som arkitekt måste jag deklarera att
man nog knappast kan ana idag hur
framtidens samhällen komma att ge
staltas. Huset, med golv, väggar och tak
är den omvärld som nu präglar männi
skans livsföring, både för arbete, rekrea
tion och vila. Och detta med alla dess
tillbehör. Kommer vi i framtiden allt
jämt att vara hänvtsade att bo i hus så
som vi nu fattar begreppet ? Kanske

1kan vi skapa oss enklare, mera självkla
ra livsformer?
Men ett kan vi väl alla vara överens

om:
Det är naturen runt omkring oss som

är det väsentliga.
Olof Thunström.
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Arbetstillstånd har nu erhållits för ut
byggnad av egnahem,sområdert i Lugnet.
Det är närmast ifråga om anläggandet
arv vägar, vatten- och avloppsledningar
för en beräknad ikostnad av 90.000 kro.
nor. Det nya området kommer att ligga
ovan Nyhem och Klostervägen kommer
att förlängas dit.
Vidare har tillstånd beviljats för vat

ten- och avloppsarbeten i Mörtnäs för
50.000 ikr.

. Ytterligare tre kommunala hyreshus
kommer att ,börja byggas i höst. De
skall ligga efter varann lintill Björn
skogsvägen norr om de redan uppförda
husen. Det blir ett tillskott på samman
lagt 90 lägenheter med storlekar f'rån 1
rum och kokvrå till tre rum och kök.
De flesta utgöres dock av två-rumslä
genheter.
För anordnandet av toaletter i Folk

parken har ikommunen beslutat anslå
10.000 ikronor.

,Sedan !flera år har kommunen ett an
slag för stipendier till elever ifrån Gus
tavsberg som genomgår folkhögskola el
ler annan mera ynkesbetonad kurs.
Kommunalnämnden har nu tillstyrkt
att ungdomar som besöker tekniska. aif
tonskolor i Stockholm skall ifä bidrag
till läroböcker o. d. med högst 50 kr
per läsår och elev. Ansökan om stipen
dium skall ställas till Kommunalnämn
den, Gustavsberg.
Stora undersökningar och utredningar

är för närvarande i gång rörande kom
munens framtida v.a,ttenförsörjning och
avloppsförhall,anden. Kommunen och fa.,
bruken har gemensamt uppdragit ät in
genjörsfirman Orrje & 0o i Stockholm
att arbeta med dessa frågor. Det gäller
här miljoninrvesteringar och vitala in
tressen för gustavsbergarna är här un
der utformning.

Y. N.

Alla adressförändringar inom försam
lingen skola omedelbart anmälas till pas
torsämbetet i Gustavsberg på expedi
tlonstider tisdagar och f'redag'ar 17-19,
lördagar 11-13, telefon 300 52, eller
skriftligen.

Pastorsämbetet.

Som vi tidigare talat om i denna spalt,
har vi vissa problem när sommarför
säljningen skall klairas, samtidigt som
den ordinarie personalen skall ha se
mester. När vi nu gör en sammanfatt
ning över hur det hela !klarats under
sommaren så tycker vi nog att det gått
bra. I år 1har ju solen under största de
len av sommaren "lyst med sin från
varo", vilket har ,påverkat efterfrå!gan
och behovet arv läskande drycker och
även baddräkter. De badplagg som sålts
(c:a 500 stycken) har troligen inte kom
mit till så flitig användning. Omsätt
ningsbarometern i vår !förening har var
je månad vdsat stigande tendens. Under
januari-augusti i år såldes varor ge
nom våra butiker för 4.7 miljoner, vil
ket i jämförelse med samma tid före
gående år är en ökning med något över
en halv miljon kronor. Vårt mål, att nå
7 miljoner till äeets slut, torde ligga in
om räckhåll.
Bland viktigare händelser kan noteras

att överenskommelser träffats med Gus
tavsbergs ,Fabriker om tiUbyggnad av
butiken i Hästhagen. Arbetet är igång
satt, och om planerna håller, så är lo,
kalerna i sin nya utformning färdiga
under november månad.
Omställningen från sommar till höst

och vinter pågår nu för fullt i textil,
sko och möbel/sport. Det har redan
kommit in varor till stora 1belopp. I 'höst
blir det inte någon modevisning men vi
kommer att skylta och exponera des
sa varor så dntenslvt som möjligt, och
alla äro hjärtligt välkomna till butiken,
och se vad vi har att erbjuda. I möbel/
sport blir det demonstrationer av sy
maskiner, dammsugare, tvättmaskiner
och elektriska strykmanglar. Det blir
föreståndare ,S.igvard Englund, som kom
mer att demonstrera dessa varaktiga
nyttigheter. Se även annonssidan i den
na tidning.

Vri står dnför studiesäsongen och snart
är det dags att sätta igång, Vår grupp
verksamhet har många intressanta sa
ker att komma med, antingen det gäl
ler hem- och familjefråigor eller före
nings- och samhällsekonomislca ämnen.
Kurserna äro arvgff'tsf'rla, ooh vi för
väntar att många skall komma med i
våra studiegrupper, som har mycket av
intresse att ge.

G. M-n.

Vdd sommarmötet den 27 juni lämna
des till att !börja med sedvanldga rap
porter aJV fab11~ksche!ferna. På flera 'håH
har man genom inaroetmng' av tid kun
nat ,bereda anstäälda ett antal ifria lÖT
dagar under sommarmånaderna, På
HPF har :Lunchrumsöverskottet dispone
rats för ett ökat antal stdpendder. Vår
studieutflylkrt:er per ,buss lha s=tJli,g-a fa
lbrikers samarbetskommit-teer kunnat
arrangera. I övriigt har man på sina fa
bt1itksmöten samrått om interna frågor
och om (POOduiktii'Onsiproblemen.
Pevsona1tjänsten raippo,rterade studie

,besök aJV olika !företagsnäimnder och de
legationer wv fackiförendnigsfolk, tjänste
män oclh llroopel'IM.örer. En förteokn!ing
på våra fi.Lmer och litteratur i personal
frägor har uppgjorts. · Projektor och
magnetofon för bHdband lfinns nu till
gänglig och demonstreras ,på nästa sam
mantr'älde. Vertkstadsskolan:s första ele
ver har haift aivgångsexamen. Ett 30-
tal skolungdomar har tagits emot som
sommarelever.

•Från skyddsarfuetet meddelas ,bl. a. att
4 man delt·agit i en kurs på Ma11holmen.
Kvartalet uippvisar 13 olycksfall; 626 an
ställda lhar fMt synskär:pan ikontrollun
dersökt. FörslagsveI1ksamheten hade tills
dabo fåtit <in 27 förslag och premie:sum
man rvar 1280 :-.
I sin översikt ,aw maI1knadsläget påJpe

kaJde dng. Hjalmar O1-son porslinets aiv
sättninigss1vårj;gheter. Dels är k:onsum
tionsinrd!ktningen .inlfilueraid 'aJV 1billism och
fritid, dels är !importen :stavk. Vi an
stränga oss därför att söka sänkiru våra
produlktionslrostnader, Ui.öja ikvaliiten -ooh
försl!ä11ka försäljndngsalibetet.
Av sanäetsporslin levererar fabriken

ut aUt vad man nu ikan tiHver,ka..Tun
ne1ugnarna mäste emellertid renoveras
och en ny ugn är under ,byggnad. Bad
karens utla•stn1inig är tilffredsstäHande
men ikapaciteten är kike fullt utnyttjad.
Full sysselsättning ger mnidda pannorna.
För kyldiskarna kommer nya typer; ba
kelit ooh ipiast körs· norma1t. På Katt
'holllllen dns!ätta1s nu nya crna!Slkiner och en
-del egna detaljer kounmer att upipläggas.
I denna månad hMles höstmötet och ;i

november ibMr sammanträ;d~t i Bergasa
len, ,tii:Jl rvii~ket intl'eSserade anställda in
bjudes.

Bekr.
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Rotsnubblarna
1 farten

Klubbmästarnas Vandringspris
skänkt av kamrer Arvid Ericson.

Redan den 31 julli satte orienterarna i
gång med höstsäsongens inledande
kvällstäiv~ingar. Men så har vti också en
hektisk säsong framför oss, med bud
kaivle och indirviduella tävlingar. V!i
hair ocksä en ungdomssektion i gång
med f'lera lovande ungdomar. Det är
:frukten av vår rekryteräng'skommittes
energiska arbete och ;pralk1l1'ska och teo
retäska övnrlnrgar i anankerna,
En nyhet för året är att vd äntligen

ffitt en ny karta i stället för den gamia
76:an. iDetta underlättar bl, a. skolun
dervisningen lbety,ill:i,gt, tack vare att den
nya tkartan är väl utarbetad.

Den gamla "Älgen" som vi ha:ft ,till
vandningspris har efter 12 spännande år
erövrats av Alf Rosen. Tm nytt vand
rdngspris har kamrer Arvid Ericson
skänkt ett ståULgt vikingaskepp, som vi
hoppas skall stimulera ,gralblbarna.
Med anledning arv att Gustavsbergs

IF i år fyller 50 år har vi ätagrt oss
2 stortävlingar, nämligen kor:pmä:ster
skapet i nattorienterin:g samt Stock
holms Natt-iDM, arrangemang 'Som kom
mer att kräva myctket av både de ak
tJ~va och vår trogna tfunlktionärsskara.
Den 8---9 sept, ;bär det iväg till Koo

perativa RM d Oskarshamn där det gäl
ler ett nytt varrdrlngspräs, det gamla
tog vd för alltdd lförra året. När detta
läses vet ni redan om vi Iyckades ta en
ny inteckning;

Jo, man skulle kunna, säga att det
lyekades rätt bra. Läs därom i nästa
spalt.

Reä:s anm.

~--===::::::::---------------:::::--
Guslaosberg som hemma

smålandsekogar•l • •risiga
östra Smålands hårda· och risi

ga terräng tycktes vara hemlands
toner för Gustavsbergs orienterar
garde på söndagen i KF:s rfks
mästerskap, som gick i trakterna'I nordväst om Oskarshamn. De do

\ minerade fullständigt och tog hem
två klassegrar, två andra-, en

( I tredje- ocli en fjärdeplaecring,
samt . två lagsegrar. Tävlingen i
regn men för Gustavsberg vaf det
idel solsken.

I seniorer A vann Kurt Hagelln
med brodern Lennart på andra
plats. Arne Lindberg vann B-se-
niorer, i yngre oldboys kom Folke
Arnevret tvåa. I juniorklassen korn
Olle Modin och Bengt Arnevret
trea och fyra och tog därmed lag
priset i klassen liksom seniorerna
tog det i · sitt. Enskedes Ingegerd
Blomberg vann damklassen.

Tillsammans med tolv glada oriente
rare, instuvade i bolagets "gärdsgårds.
vagnar", skumpade Red lördagen den 8
sept. på Riksfyran och långa tvättbräds
vägar till Oskarshamn. Med lunehrast
i Norrköping och ka:ffäpaus i Gamleby
tog det sina modiga nio timmar. Reg
net duggade och plåtlådorna skakade
och dånade men humöret var på topp
punkten. Förträfflig inkvartering var
ordnad hos konsmnfamiljer 1 Oskars
hamn och före kl. 22 hade alla krupit
.i säng. Det var skönt att sträcka ut
kroppen efter långsittningen. Efter fru
kost klockan sex på söndagsmorgonen
bar det i väg med de orientemngsutrus
tade 250 löparna, till startplatsen, in i
den småländska ödemarken. Med karta
frän 1870-talet, men med förtydligande
anvisningar, sändes de spänstiga koo,
peratörerna ut att söka sina sex kon
troller. Terrängen var risig och iblöt och
frestade hårt. Ett femtiotal löpare ibröt
också tävlingen. - Vid rmälplatsen glad
de det mig rätt snart att se våra unga
juniorer inlöpande som fyra, femma och
sexa. Därmed tog de också en första
inteckning i det ivandringspris som Fis
keby nog hade räknat med att lägga

beslag på :för alltid. Oc:h så kom Curt
Ha,gelin med säker tidsmar,ginal efter
att ha gått nästan spikrakt ipå kontrol
lerna. Brodern Lennart slog den kände
orienteraren Bertil Olsson med sju mi
nuter; 'ständiga ,tvåan', 'Folke Anevret,
höll sin position 1bland de unga gubbar
na och Arne Lindberg vann en merite
rande seger i klass 2 A. När därtill
Alf Rosen !blev femma i A-klassen, Har
ry Andersson och Torsten Rolf höll sig
väl framme och Harald Dahlgren trots
en förargldg miss fullföljde, ,blev det 1bå
de första och andra lagseger med tider
na: 5.01.30 ( ! ) 6.~5.24.
Under hemfärden sjöng man !friskt,

dels ,a,v segerglädje, dels för att hålla
den under tvåtimmarsp,assen vid ratten
avdelade ·va1ken. Efter Väster,vik kom
skymningen och en tät dimma, som ock
så den satte grabbarnas tävJ,ingsnerver
på prov. Klockan 1 ipå natten var vi
åter i Gustaivsberg, nöjda men rätt så
ömma i kroppen. Att prestationen upp
märksammades kan vi se av ovanståen
de klipp ur AT. iDet är dom också vär
da. Våra orienterare är trivsamma och
skötsamma idrottspojkar.

t. f. Zagledaren.

Rolf

Truppen samlad för återfärd .Oskarsha;mn-Gustavsberrg.
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Hiistdagjemning
Vilken underbar höstdag. Olika tav

lor breder ut sig för mig' genom vilka
fönster jag än tittar, söder eller norr
fönstren.. Ser jag genom de senare, så
står björkarna i sin gula prakt. Deras
guldglittrande hängande grenar susar
sakta i den svaga vinden. Det låter
som en !hymn till hösten och alltings för
beredelse till vintervila, innan det på
nytt kMl börja äcnoppas och spira och
låta fiNet återigen utvecklas och gå full
ändningen till mötes under en ny vår
och sommar. Päron -och äppleträden ha
lämnat sin frukt låt de varelser, som
ej dröja att samla i sina lador för kom
mande behov. Betecknande nog syns käl
laren skymta mellan träden. Lärkträden
stå fortfarande gröna. Några bilar då
oclh då på vägen stör onekligen idyllen
och lämnar efter •sig sin bensinlukt och
vrålar ut sina varntngssignaler. "Ta:g
diig i akit, o människa och glöm icke
att vara på din vakt, om Hvet är dig
kärt. Fortare än du tror kan du annars
hamna ,i evigheten och detta kanske du
ej riktigt reflekterat på, än åtminsto
ne". Ser jag genoon mina söderfönster
så blir jag åtminstone ej störd av btlar,
bussar och knattrande motorcyklar. Jag
får mera ostört uppleva naturens fäg
ring och glittrande färgkaskader. Lön
narna antar mer och mer höstens färger,
bruna livsyra ekorrar hoppa från gren
ti4il gren och styr säkert med sin plym
till svans, på. jakt efter något ätbart,
ögonen lysa piggt och vaket och den
smidiga kroppen förflyttar sig blixt
snabbt nedför stammen på. ett träd för
att hoppa eHer springa över trn ett an
nat, där kanske turen blir mera god, I
häcken på terrassen håäla fåglarna till
med lföm:ärleik. Det är tätt grenverk
som lämnar bra skydd och buskarna är
ej avlövade än. Liten kissemiss slickar
sig om mun och funderar: "Hur ska
man få tag i en sån där liten dunboll,
som försvinner så blixtenaobt, när man
försöker sig på ett spräng. Jaha, matte
har ju alltid något förstås som en katt
kan äta med vädbehag, men det där
skufle allt i alla rall vara något non
plus ultra. Jag försöker en gång till.
Aj, vad det stacks ,på de där grenarna.
Och ingen fångst." Försiktigt lommar
kissemåns arv med svansen modlöst mot
marken. ''J18Jg har nog mera tur, när
jag gör krumsprång för matte". Sätter
av som en pil och vänder igen, kommer

fram tdll matte och ;kiilm,r upp för att se
om bion ej tänker ge en smekning. Ne
danför terrassen kluckar vikens blå vat
ten och solen glättrar på vågskvalpet.
En måls kommer seglande högt uppe i
det blå. Läitta moln skymmer för ett
ögonblick solen, men måsen ser bra.
Blixtsnabbt dyker den ned från sin höjd
och lfångar en fisk i näbben. Den har
bättre tur än katten. Så höjer den sig'
ocih seglar på utbredda, gtänsande ving
ar bort mot horisonten. Den är suverän
i sin skönhet. Ja, ren liten människa,
kanske sktill!le önska, att hon hade må
sens lätthet att förflytta sig och fanta,
siens gudinna, med sitt trollspö vid sin
sida, Må denna svänga sitt troll-spö över
mitt huvud ....
Det är tidig sommarmorgon på en

lantgård nere i Småland. En korpulent
och gladlynt matrena i medelåädern öpp
nar farscudönren, går ner för de få
trappstegen !fram Ull ställntngen för
mjöllckärl, tar de spänner hon behö
ver och beger siig ti!ll ladugården för
att mjölka, Drängen har förut varit ute
i hagen efter korna, som nu stå tjudra
de, väntande på. att slippa tyngden av
mjölken i sina svällande juver, Husfrun,
ty vi gissa av hennes myndiga min att
döma, att det är hon själv, sätter igång
med mjöLkningen. Mjölksträltarna börjar
klinga mot mjölikspannets botten, kärlet
fylles mer och mer och klingandet över
går tiill ett svagt, susande ljud allt efter
mjölknärigen pågår och slutltgen är
spannet fullt. Fradgan pöser nästan över
innan hlon sti1ger upp lfrän pall-en för rutt
tömma. Kiorna stå idiJs,s1lande och vända
långsamt på huvudet efter sin matmor.
Hon sätter sig igen och mjölkningen
fortsätter. Det börjar kännas :varmt i
ladugården, del1s av djurens kroppar och
dels tycks det bli ren v,a;11m dag. Svet
ten börjar pärla i pannan och fingrarna
börj~r få känning av kramp, ty en del!
djur är vad hon ka1lar hårdmjölkade.
Hon träJlar på och slutHgen krönes hen
nes arbete av ett gott resultat, spän
nerna är fulla och djuren mjölkade och
belåtna. Hon sitter ett ögonblick, men
ger sLg ej tid ti!hl någon lång vila. Dju
ren börja råma. De längta t,m saftigt
grönt gräs. Hon tar si[en och ett spann
och går ut ur 1adugårdein. Hon går upp
mot lhUIVUidbyggnaden. Hon ser sig för
strött onrlcring, fåglarnas sång hör hon
ej mycket av ooh den underbara natu
ren har hon liksom inte tid att njuta av.

Hon är för arbetstyngd och kanske- allt
för materiellt ,lagd. Hon täniker på alla
sys1slor hon skall hinna nied under da
gen och först och främst ,på barnen, i
synnerhet de yngsta. Hon är stolt över
dem, och att de är söta. En egenskap
hos de fäesta mödrar. Hon skall nu in
och koka ka:flfe åt dem. Det är inte
brukligt med gröt på morgonen. Det
vanka.s ofta på 1kväLlen istället. Hon
hör pianoonus:i'k OCih lyssnar ett ögon
blick, glänitar på sals.dörren. Mycket
rikUgt. Det är den äldsta flickan som
spelar piano. Denna är inte riktigt
klädd än, men får brått att göra si,g i
ordning, de yngre flickorna ligger än.
Den äldste är -befalld av siin far att ge
sig irväg ti'1l rovlandet. Nödwunget men
föga inspirerande arbete att rensa och
gaill!l"a rovor, :m,en i gengäld skall hon
få hlli. lediig på eftermiddagen att gå och
hälsa på sitt svävmeri och han;s familj.
Hon sikall skynda sig att arbeta, så
kommer lediigheten och det nöjsamma
seda:n. Arbetet bUr utfört, fl.ickan gör
sig redo att njuta av fritiden. Hon tar
på sig en fräsch bomullsklänning och
så bär det av. Hon går e=am, följer
den smafa, vindlan:de !Hla vägen genom
ängar och k,u:1lar. Det är hett och dof
tar av nyslaget hö, säden står grön
och ,vacker på ,båda sidor om den liHa
vägen, hasselbuskarna se ut att bära
mycket omogna nötter, även slånbär
ocih nypon tycks det bli ,gott om detta
år. Det är v,armt odh ga;ssi'gt, f-1ickan
går J!ångisamt, ser på det sköna runt
omkving och bara njuter av att få vara
till. ]bland stannar hon för att inföl'lliva
en ny tavla med minnet. F1l~ckan följer
vägen vaid si!dan av å1kern i d!!l1en och
kommer ut på stora Jam:tsvägen. Där
ligger den Ulla stugan, där hennes far
mor bodde på gamla dar. G81m1a farmor,
som stod på trappan och spejade med
handen över ögonen ti'll skyidd mot so
len efter if!lickan som •gick hem från sko
lan. När flickan äntligen kom förbi,
v,inkade :farmor att hon skulle komma
upp och så bjöd farmor ipå lammkött
och sedan honung - bland det bästa
:f!Hckan V1i:sste. Ja, nu var gamla farmor
död sedan många år, men :bevarad i ljust
och vemodigt minne hos den ungdom
fliiokan nu var. Pvomenaden fortsätter
och lflickan ler för sig sjä<Lv. Hon kän
ner liivet bru.sa i å.drorna, ,går med ryt
miska steg. De blå ögonen har ännu
ej grumlats av världens ondska och de
sivårigiheter människorna ha att kämpa
emot. Gy,l'Lene ungdom! Hon går förbi
kyl1k:an ooh spiran lyser som guld i sol
gfansen. Ett ögonblick drar en sky över
hennes ansikte 'Vid åsynen av gravarna
med sina gravstenar och blommor. Dö
den gör srg påmind. Var människa än
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Uteilct mot Farstabrohål. Teckning av Carl Pettersson.

går, om hon är uJJJg eller gammal, kan
hon vara ett tuppfjät från döden. Men
en ungdom gmbbl-ar ej länge på sorgliga
saker, när I.tvcet aer, ooh en längtande
ungersven väntar. Här runt om kyrkan
är trakten Hi,ttibebyggd. Små villor och
hus med blommor, buskar och frulllt
träd omkring Iitet varstans. Flickan häl
sar på en och annan bekant som sitter
i sin trädgård eller möter på vägen. Den
gamla iför sin naturskönhet berömda
dalen breder ut sig på ena sidan om
vägen, På andra sidan ld1g,ger prästgår
den i sån vackra sluttning, där kyrko
herden skriver sin söndagspredikan.
Kanske han ska lyckas återföra några
får ti11 fål<lan. Flolket hlär i by,gden är
ej vidare kynksamt, så nog kan en präst
med den sanna tron, goda utförsgå vor
oClh god vi'lja uträtta en del för både
sitt rikes oeh vem vet sin egen sak.
Frun är honom behjälplig' med symöten
och försäljningar, rmssionsauktioner m.
m. Fliic:kan :tlunderar Iltet på ett och
annat, fortsätter sin väg och tänker i
fantasien, att hon snart ska vara vid
måilet. Hon får se en a'V sina väninnor
oeh en ung student komma cyklande.
Väninnan är glad och 1:kläok, hoppar av
cy,keln och hälsar. Men vem är hennes
sä!Mskap, som stannat en •bit ifrån? En
intensivt blå Mick, vackra, rena drag
och smärt, spänstig gestalt. Flickan
kastar en b!iick då och då på studenten,
och tycker med ett ldtet stänk av vemod
att väninnan haft tur, ty han är hennes
fästman, Föga anade då flickan, att
just den mannen skulle blii. hennes ltvs
ideal. Han skuble lysa som en stjärna,
ställa och klar på hennes levnads stig;
men hon lfiok a1ltid ha i åtanke "dle
Sterne !begehrt man nicht". Hon ansåg,
att en väninnas man alltid måste vara
tabu, hur svånt det än skuäe komma
att blli i lfraimtiden. Väninnan säger adjö,

stdger ,på sin cykel och de båda cykla sin
väg tiUsammans. F'ldckan fortsätter sän
vandring den vackra soliga ef'termäd
dagen, snart skymtar beundraren, som
kommer och möter, leende och förälskad,
oeh de ,göra sällskap till hans föräldra
hem. Några timmars trevHg samvaro
med sång oeh musik. Kava'ljeren spelar
fiol och flickan piano. Så småntngom
skjutsar han sin tflicka hem, tar ookså
aNISiked och hon gör stg beredd att gå till
\nHa och drömma i Morfei a:rana,r. Länge
ligger hon valken och tänker på dagens
intryck, Hivets nycklfu[lhet, hjärtats lätt
het att röras i både gHLdje och sorg.
Till sist slumrar hon in ....
Jag sitter i mitt kök. Fantamens

,gudinna har förSJVunnit dilt, rvtartllfrån hon
,kom. M~n katt Hgger i en ring på bän
ken vid järnspisen ocih. snusar och öpp
nar då och då ögonen td,11 sma;Ja, gröna
strtlmmor. Det rycker Mtet i tassarna
ooh munnen med morrhåren. Päls·en är
glänsande och mjuk med fäna schatte
ringar i 1grått, brunt och gulaktigt och
svantranidigt. !Spwsens v'ämne är skön för
en kaitit och älven för en människ!!II, när
kyilan kommit hrustigt på. Fåglarna på
fönsterboridet slåss om havregrynen,
sträcker på halsarna och tittar in genom
rutan, tar en flinga och fJy,ger för aJtt
strax komma tillbaka igen och köra
b:ort V!llrandra. Kampen för tHLvaron hos
både fågrar, andra djur och m!ännisk:or.
Katiten h01ppar ned från bänken och bör
jar !kalasa på sin strömming, matte sät
ter på kaJiifepannan, husse kommer och
vti.H ha sin kafferaJSt. Nu ringer tele
fonen med häilsningar från yttervär1den.
'llidrmngen ooh radio ifö:ranedlar vad de
mera betydande i samh!äHet och i stora
världen nu :hiittat på. Kanske den J.ilrla
V!ärllden ändå har nägot som kan ;vara
av värde. Förnöjsamhet, lugn och ro.

Britta Sandell.

,så ser säsongens kalletser till Ung
domsträff ut. I skrivande stund har vi
inte klart när den första träffen går av
staJpeln, men den torde bli den 4 okto
,ber. Om våra, planer kan realiseras -
och by,ggmästarn i tid kan preparera
golvet - så skulle ungdomarna också
få en stunds dans på premiärkvällen.
Efter litet uppmjukning med bordsten
nis, coronne och schack, kåserar dr Lud
vig Schnabl om "Jazz" och låter oss
spisa .visor. För att lfå igång flickornas
hobbyverksamhet har vi vidtaLat konst
närinnan Lisa Larsson, •som rbörjar med
en grupp i "batik" - så det bör ju bli
en del sny,gga saker. Materialet får ele
verna betala själv. Vi IVill gärna sam
arbeta med ,ungdomarna och tänker ,be
några stycken att vara med och ,planera
med

"Ungd01nsrådet".

"Det kom dagar, då jag var fullstän
digt •besatt av att dra till mig uppmärk
sa,mhet. Jag tvang de vuxna att syssel
sätta sig med mi-g. Jag· fick stry,k och
anmärkningar och mycket sällan be
röm, men det gjorde detsamma, bara
de lade märke till mig ..."

Maria Wine.
*

Använd de talanger du ,begåvats med,
ty det ,skulle bli mycket tyst i Illaturen,
om bara de ,bästa få:glarna sjöng.

det är ide
med konsum
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Knyppelkurs
omfattande 10 veckor planeras i

Akerlyckan.

Intresserade -kan anmäla sig till

BeritJh Adborn, tel. 303 08

:före den 5 okt.

, Knyppeldynor säljas till deltagarna.

ALBERTS erbjuder kvalitetskläder till
hyggliga priser

GÅ BARA TILL ALBERTS . . . det räcker
ALBERTS HERRl{ONFEl{TION

Folkungagatan 96 Hornsgatan 26

GUSTAVSBERGARE
Utnyttja samhällets utmärkta läge för

mottagning av TV- och Dubbelprogrammet
Köp en Radiola, Grundig, Luxor eller något annat apparatmärke hos

Firma TEVERADIO Agne Rosen
l{ommunalhuset, Centrum Tel. bostaden: 310 50

Välkommen till
vårt kontor i

GUSTAVSBERG

Siukkassans expedition
i Kommunalhuset

Expeditionstid:

Måndag t.o.m. fredag kl. 9-13 .
Lördag

Fredag även

r1&~@SPARIB&~[ITrn~
&@lf©~[{G{]@[s~

10-12
16-19

TELEFON: 0766/30396

HUVUDKONTOR: REGERINGSGATAN 8, STOCKHOLM
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Hösten

Flickpumps i nutriafärg
28-30 31-33 34-36 37-39

25:- 26:50 28:- 30:-

Goss-, och barnsko
bordeauxfärg med cellgummisula

25-27 28-30 31-33 34-36 37-39
20:- 21:- 22:50 24:- 25:50

Dampumps - cerisfärgad . . . . . . 47 :-

"Dixidoja" - cherryfärgad med nabbad
gummisula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47:50

Herrsko i svart kalv med snörstycke i
·svart Haj 49:50

••ar k.ommen
Gossbyxa "Algots"
Kvalitetsdekl. yllediagonal.
Färg: grä och gråblå.
Storlek 6-18 år. Prisex. 10 å.r
Flying-Jacket
- en jacka med !flera godaegenskaper.
Storlek 7-18 år. Prisex. 10 år ... 46:50

26:-

Teddy-Jacka,
flick i 'högkk1·ssi,g poplin med kapu
schong. Fär.g: påfågelblå och röd.
Storlek: 6---14 år. Prlsex. 10 år ...... 37:50
Långbyxa - flick
100 % ylleflanell i populär modell och
färg.
Storlek: 7-16 är. Prisex. 10 år .... 29:50
Höstens nyheter i kjolar
av välkänd tillverkning, finns i vackra
färger. Till kjolarna har vi givetvis en
,god sortering i blusar.
Herrbyxa i slltstark diagonal.
Färg: jägargrönt och blågrå.
Storlek 46-56 samt i uddanummer.

29:75
Sklnnjacka - herr
i extra prima färnappa med rutigt
yllefoder.
Lågt pris
I våra tyghyllor
finns ett stort urval av nyheter i såväl

90:-

1kvaliteer, som färger.
De mest populära är

Jersey och tuieeäer
Ylle-Jesey 100 % ult
i två moderna färger.
Bredd 140 cm. Pr meter 11:90
Gardiner - Inredningstyger
Gardinlufter, som äro färdigsydda för
såväl kök som sovrum.
Sängutrustning
i god sortering.

Välkommen och se vad vi har att
erbjuda.
Tag även en promenad och se vår

specialskyltning av gardiner, inrednings
tyger och sängutrustning i Möbelbu
tiken.
Ta' även en titt i Textils trappupp

gång.

Herrsko i svart kalv.
Dubbla lädersulor . . . . . . . . . . . . . . 52 :-

• •••• •

Föreståndare •Sigurd Englund

demonstrerar:
Symaskiner - Dammsugare

Tvättmaskiner,
Elektriska strykmanglar
i Möbelbutiken samt i viss omfattning

i hemmen.

Dessa varor säljes även på s. k.
låneköp.

I Möbelbutiken finner ni en hel del
kompletteringsartiklar till hemmet.

El. armatur
Tak-, vägg-, bords- och golvlampor.

Hissar i färger 9:75
Skärmar i bomullstyg och sidenplast
frän 6:75

Speglar i ett flertal modeller och pris
lägen.

Köksbord med Perstorpsplatta
2 skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130:-
1 skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110:-

Köksstolar

Taburetter

23:-

11:50

Trävita byråer frän . . . . . . . . . . . . 29 :

Trävita bokhyllor från . . . . . . . . . . 15 :-

Barnskrivbord 100 :-

Spaljebord ; . . 42 :-

Tldningskorgar med råglassktva 13:50

Sängar med "Telax"

en bra sak, som vi har sålt och säljer

så gott som dagligen.

Konsum
Gustavsberg
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En motorsägare har irrat omkring i
Gustavsbergsskogarna och ,gjort proces
sen ikort med livsodughga träd. Därom
är bara gott att säga. Men varför fick
den anskrämligt döda eken vid Värmdö
vägen-s-Ekvallen vara ifred för herr mo
torsågaren? Har chefen Iför upprens
ningen 'kysst den flicka, som sedermera
blev ,hans fru, under densamma? Eller
står den där möjligen för att irritera
bandysportens tjuvtittare? Om Svar An
ihålles! Annars är man nog så ,belåten
och visst inte fallen Iför klagovisor, just
nu. Den asfalterade Hästhagsvägen blev
en ifemetta och Folkparkens uppsnygg
ning en till. Det är bara vi själva som
inte vill ·bli rbättre. "Vi trodde att män
niskorna skulle bli bättre när de fick
det materiellt bättre", sa' statsminis
tern i ett tal till rrksdagsgruppen. Ja,
den Tage, han kan han. Tillåt oss
rpkommendera frågeställningen till stu
dium och debatt. En annan folkledare,
som specialiserat sig på vad som Gott
och Ont är, säger: "Det är inte kär
lekslöst att uppställa !förpliktande nor
mer och stränga straff', det är motsat
sen som är obarmhärtig." Men någon
riktig Sokrates, som kan vända ut och
in på oss och därmed nå 'pudelns kär
na', det fdnns det inte i vår tid. Förres
ten var det visst något skumt med
Sokrates också efter våra moralbegrepp
att döma. Nå, i alla fall. Under tiden
som våra folkledare 'ojar ooh vojar' sej
så springer Kain, Judas, Midas, Eros,
Baccus m. fl. onda lasters beskyddare,
omkring och leker kull med oss. Och
den som blir kull han blir full-av Kain,
Judas, Midas o. s. ,v. Sedan läser alla
hyggliga människor (dom som finns
ikvar) sina tidningar och 'ojar och vojar'
sej över rysligheterna. Ibland tar de
till ,pennan för att avreagera sin
olust med tidens skändligheter. Här
har t. ex. signaturen "Kalle Rätt
vis" blivdt upprörd över en präst, som
tagit till sig några fosterbarn, Efter
som prästens avstkt var att förära sina
egna barn lekkamrater så förstår ju
alla hederliga människor att dessa först
måste göras salongsfäJhriga. Med rep,
piska, svedning av fingertoppar och
mönk arrest å. en potatislår grep sig
prästen verket an. Tyvärr förstod inte
det största fosterbarnet nyttan av för-

pliktande normer och stränga straff, begav vi oss ner på en åker och grävde
utan rymde. Lika oförstående press, po- fram tio stycken maskar. Och så direkt
lis ooh allmänhet kastade sig över den till ösby träsk. Här började en strid
stackars uppfostraren och det är mycket mellan vårt bättre och sämre ja:g. På
troligt att den 'högvördige' lfår punga
ut med .flera Hor i böter för sitt nöje.
"Kalle Rättvis" vill ha ett personligt
samtal med prästen för att med slående
argument övertyga honom om att till
lämpade uppfostrtngsmetod Inte är nå
gonting annat än sadisbisk barnmiss
handel av värsta slag, Utan anspråk på
att vara teolog påstår Kalle till sist,
att prästen totalt missuppfattat Mästa
rens avsikt med orden: "Låten barnen
komma till mig, etc." I denna sak sym
patiserar vid med Kalle och avslöjar där
med en primitiv .vedergällnings instinkt
i gammaltestamentlig anda hos både oss
och Kalle. Givetivis är även detta be
klagligt. För vem vet vad som kan
hända om änstinkten Iför rätt partita
gande blir vilseledd?
För några år sedan hände det sig att

en hygglig medborgare fick stryk av en
s. k. buse. Inför domstolen motiverade
busen sin handling med att den anfallne
såg så "skitvikbig" ut. Nu kan det na
turUgtvis ihände att busen hade fel. Man
nen kanske bara var nöjd och belåten
med si,g sjäjv eller, vdliket också rkan
hända, var han någon slags uppsynings
man med tjänstemin. Också i en demo
krati ,behövs det uppsyningsmän, även
om deras anleten, i många Ifall, med
åren ter sig' alltmer odemokratiska och
fördenskull retar folk på sig. Det hän
der alltså att en 'fö:r,bättrad' människa
bana :genom sitt utseende kan försämra
en annan människa. Så är det ock med
förträ:ffligheten. Lyser den alltför myc
ket ,i ögonen så verkar den i negativ
niktning, vare sig den uppbäres av en
skilda eller av organisationer. Särsk,ilt
sammanslutningar för moralisk upprust
ning bör taga sig iakt. Den förträifflige
man, som vi här ovan har citerat med
orden om 'de förpliktande normerna och
stränga straffen' blev ihävomdagen åta
lad för tjuvfiske och därtill med otillåt
na fiskredskaip. Vi nämner det bara för
att viis,a hur oerhört svårt det är för
t. o. m. den allra iförträ,ffl,igaste, att inte
någon :gång 'bli tagen ,på 1bar gärning.
Själv ,gick vi och våndades en hel vecka
innan den vän, som v-i lättade vårt hjär
ta för, !kunde trösta oss med att 'Vi inte
begått någon lagöverträdelse. Det var
näimHgen så att vi, för,virrad ,av några
fiskeentusiaster, inköpte en rev med flö
te och krok. Eifter att ha bett vår fru
anskaffa nödiga kryddor Iför färskkok
och insaltnin,g av ett större parti fisk

grund av givna löften segrade det säm
re och efter ungefär tio minuters fum
ligheter lyckades vi fä kroken i ma,gen
på masken. Sedan ,blev det trassli,gt vär
re. Första kastet fastnade i en bakom
varande taHbuske, vid andra kastet
snodde sig reven runt benen och när vi
änUigen lyckades, så ,var det dags att
rta uti med myg,gen. Under tiden ,gup
pade flötet riktigt rogivande ,på de ·små
ös1bykrusninga,rna. Nu först började vi
,fundera ,på om det inte borde ·vara fiske
kort. Det var dock ett ganska ansenli,gt
parti fisk som vi ämnade ta upp ur
sjön och detta ,fa,ktum borde iväl vara
avgörande ooh inte om vi gjorde det
med mask eller med någonting annat.
Dessa obeha,gliga tankar lk'Opplade v;i
emeller:tJid bort eftersom flötet plötsUgt
började dyka upp och ner. Det säg rik
tigt roligt ut och vi började faktiskt sä
smått fundera över orsaken ända tills
vi helt plötsHgt förstod ,att det måste
rvara ett s. k. na;pp. Oändligt försiktigt
drog vi upp men förvånande nog fanns
det ingen !fisk. Inte ens masken var
kvar. Så behärskade vi vår motvilja
mot att spetsa en mask på kroken ännu
en ,gång. :Ställde oss i 1kastläge och se
det lyckades! Inte ·bara det som skulle
rut i sjön utan även burken med de åter
stående maskarna hade kroken lyckats
få med. Vii !beslöt att donera ävensom
fiskredska;pet åt en eventuell vasall, till
Neptun ocih :gick hem. ,Sedermera har vi
erfarit att maskningsmetoden var fel
aktig. Det rätta lär vara att få masken
till att svälja kroken. Dock vill vi aldrig
mera maska en 'krok utan ,kommer, som
framgår av ingressen, att ägna vår livs
tid åt att undra över varför den f. d.
eken v;id Ekvallen-Värmdövägen är
fridlyst.

Fanfar

Sitt inte hemma och slöa
om kvällarna!

Anmäl dig till en kurs i
yrkesskolan

Nybörjar- och fortsättnings
kurs i

sömnad o. klädsömnad
Kurs i

matlagning, porslins
målning, stenografi,
maskinskrivning och
metallarbete
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CD
Födda:

Den 14 juni. Gunnel Helen, d. t. Karl Knut
Lundberg och h. h. Mary Elisabet f. Box,
Eked-alsv. :!.
Den 1 juli. En son t. Karl Erik Sigfrid

Forslund och h. h. Signe Lilian f. Eriksen,
Mariagatan 13.
Den 3 juli. En son och en dotter t. Kurt

Georg Jacobsson och h. h. Lilly Anna Mar
gareta f. Gustafsson, Bäckstigen 2 a.
Den 10 juli. En son t. David Rune Jonsson

och h. h. Maj-Britt Elsie f. Eriksson, Ma
rrag. 1:!.
Den 12 juli. En dotter t. Kjell Roland Herr

ström och h. h. Rut Ulla Maria f. Jansson,
Rutens väg 8.
Den 20 juli. Asa Elisabeth, d. t. Axel Evert

Källberg och h. h. Majbritt Sofia f. Eriks
son, Rutens v. 4.
Den 24 juli. Gert Gunnar, s. t. Nils Gunnar

Nolin och h. h. Gunborg Kristina f. Johans
son, G:le Svartens v. 3.
Den 31 juli. Peter Albert, s. t. Albert An

ton Steinauer och h. h. Rosa f. Schneider,
Kovik lilla 1: 1.
Den 3 aug. Tord Billy, s. t. Karl Arne

Johansson och h. h. Maud Elsa Margareta
f. Andersson, Klosterväg. 10.
Den 8 aug. En son t. Leif Ivan Byström

och h. h. Ann-Mari f. Harström, Villag. 12.
Den 30 aug. En dotter t. Olof Robert David

Nordgren och h. h. Mona Anne-Marie f. Fre
din, Rutens v. 4.

Vigda:
Den 30 juni. Göran Anders Hjalmar Tid

man, Nyköping och Ragna Margareta Sten
qvist, Villag. 1.
Den 22 juni. Hans Brynolf Pettersson, Ko

vik lilla 1: 1 och Birgit Irene Elisabet Lan
din.
Den 22 juni. Per Olov Karlsson, Farsta

och Birgit Linnea Kropp, Kullen 8.
Den 11 juli. Karl Rauch, Hästh.v. 8 b och

Alma Majlis Nyman, Akerlyckan.
Den 4 aug. Herman Josef Fredrik Möller,

Sthlm och Gärd Birgitta Adborn, Polishuset.
Den 22 juli. Leif Ivan Byström, Villag. 13

och Ann-Mari Harström.
Den 28 juli. Arvid Birger Gerhard Arvids

son, G:le Svartens v. 5 och Birgitta Otto.

Tack!

Döda:
Den 24 juni. F. namnkarten Karl Emil

ödberg, Alderdomsh., 78 ar.
Den 7 juli. Fru Elna Vilhelmina Ingeborg

Bergström h. t. chaufför Alrik Torsten Berg
ström, Mörtnäs 1 :495, 44 ar.
Den 31 juli. Ugnsarb. Karl Gustaf Adolf

Johansson, Mariagat. 3., 67 ar.
Den 14 aug, Änkefru Edla Viktoria Petters

son f. Jansson, Mörtnäs 1 :263, 78 ar.

"Han är i den, som ej hans namn
anammar,

men i vars hjärta sa.nningskärlek
flammar.

Han är i den, som rätt ej honom kände,
Men kämpar i hans flock för de elände."

Viktor Rydberg.

Ett hjärtligt tack till släkt, vänner,
fabriksledning och arbetskamrater för
all uppv,11!ktning på min 60-arsdag.

Signe Englwnd

För uppvaktning på min 60-årsdag ett
varmt tack till arbetsledning, vänner och
arbetskamrater.

Helmer Persson

Släkt, vänner och arbetsledminq tac
kas hjärtligt för vänlig uppvaktning på
min 60-årsdag.

Oskar Andersson

Till alla glada gra,tulanter, släkt och
vänner, arbetskamrater och chefer ber
jag fa rikta mitt varma tack för håg
komsten på min 60-årsdag.

Valter Johansson

Ett varmt tack till fabriksled!ning, ar
betskamrater, släkt och vänner för den
vänliga uppvaktningen på min 60-års
dag.

Edvin Nilsson

Genom Gust<wsbergaren ber jag att till
arbetsledning, arbetskamrater och gran
nar få frannbära mitt varma tack för
uppvaktningen på min 70-arsdag.

Einar Axelsson.

Ett hjärtligt tack till arbetsledning,
kamrater och vänner för uppvaktningen
på min 50-årsdag.

Martin Halmgren

För vänligt deltagande vid min makes,
Adolf Johansson, bortgang ber jag att
fa framföra mitt varma tack.

Hulda Johansson

~.?--_:.1 !".~~·~!·"'~·I
I•

:l\ V\'
~

Under juli och augusti hade vi äran
att bocka oss för en ny rad födelsedags
barn. Gagnefkullan Kerstin Andersson
hade en sollg' födelsedag den 4 juli me
dan gustavsbergsflickan Signe Englund
bjöd på lätt regn den 6 juli. Det var
fråga om 50 oclh 60 år. Sommarns öv
riga soldagar råkade dnfalla när chauf
fören och varpaentusiasten Gwnno» Eng
lwnd ,firade sina 50 år 14/7 och då "hem
mansägaren" och drejaren Valter Jo
hansson noterade sina 60, den 23 juli.
Samma dag ifyllde också Edvin Nilsson
i Farsta samma antal år. Den 29 juli
tog vi oss ut till Sjöstugan och Thun
Olle, gustavsbergsarkitekten, med idel
solsken. Chauffören och gustavsbergs.
grabben Nils Johansson fick också sol
den 11 aug. på sin 50-årsdag, likaså
Cedergrund, trädgårdsmästaren, den 20
augusti. Vi hade tnga blommor rned till
honom. Man ska inte !bjuda bagarbarn
bröd heller. Idag, när vi börjar samla
ihop till :Septembernumret, alltså 1.9. ly
ser solen för ännu en '50-åri-g gustavs.
bergsgrabb, Martin Halmgren. De bör
jar växa till sig pojkarna på hemma
plan. A så kan vi konstatera att det inte
bara var regn under sommaren. Fram
för nästa kull!

--g

Red:s spall
I septembernumret har samlats upp

en del av vad som i Gustavsberg sig
tilldragit haver under regnperioden.
Att vi fick gott om blåbär är också
en sak som borde noteras, liksom att
förra sommarens torka fört med sig
att gustavsbergaren fått präktiga
skiften för sitt vinterbehov av bräns
le.
Idrotten har fått större spaltutrym

me än vanligt i det här numret, men
så firar också vår idrotts!örening sina
modiga 50 år. Jag v,ar förresten med
orienterarna till Oskarshamn. Det var
muntert, inte minst detta att vi som
minne av staden fick kopp och fat
från Rörstr.and. - Så har vi haft val

och det var ju idel fr.amgångar för
"yttrarna". - Nu börjar studielwäl
lar, sammanträdeskvällar och för
eningskvällar. Vi ska bl. a. studera
ekonomi sägs det. - Berqasalen. och
Folkan har stadig publik, Scenstu
dion repeterar en ny teaterpjiis, Och
det finns folk som redan beställt bil
jetter till premiären på Nyårsrevyn
Saltstänk och Kvitter. - Mars, pla
neien, inte krigsguden hoppas jag, är
oss närmare än vanligt och lyser som
en julstjärna. Det är dags för mig att
skissera Julnumret och för läsarna
att p11enumerera på Gustavsbergarens
15 :e årgång.

Red.
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