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Fridlysta växter
När risken finns att en växtart försvinner eller utsätts för
plundring kan länsstyrelsen med stöd av naturvårdsla
gen skydda arten genom att fridlysa den helt. Ibland kan
det vara bättre att skydda ett område, där växten före
kommer genom att göra området till naturreservat, som
t ex området kring Beatelund. Den som bryter mot be
stämmelserna kan dömas till böter eller rent av till fäng
else.

I Stockholms län finns omkring tusen vilda växter.
Bara några få har skyddats. Anledningen kan vara att en
art, tex murgröna, är mycket ovanlig för länet genom
att den växer utanför det naturliga utbredningsområdet.
Eller att växten har blivit sällsynt, tex Adam och Eva,
på grund av att växtens miljö ändrats. I gamla tiders od
lingslandskap trivdes flera av de växter, som nu är skyd
dade.

En tredje anledning till fridlysning är att så många vill
plocka blommor, i synnerhet vårblommorna, och tar för
mycket. ..
Särskilt ömtålig är blåsippan och den är nufridlyst i

hela länet.
Liljekonvaljen och gullvivan, som blommar senare, är

inte lika känsliga för plockning. Därför har dessa endast
fått begränsat skydd.
I hela Stockholms län är detförbjudet att gräva upp

ellerförförsäijningplocka vilt växande liljekonvalje och
gullviva.

Det är tillåtet att för eget bruk plocka en bukett vilda
blommor som inte är fridlysta. Men man får inte plocka
blommor som står på annans tomt, i en park eller träd
gård, plantering eller nysådd åker eller åker som bär grö
da.

Det är inte tillåtet att gräva upp växter på annans
mark eller bryta kvistar av träd vare sig dom blommar
eller inte. Plocka varsamt och lagom. En växt som är
ovanlig för trakten bör få stå i fred.
Fridlysta växter i Stockholms län:
Adam och Eva, orkide, maj-juni. Backsippa växer på

torra, soliga backar, april-juni. Blåsippa april-maj.
Guckosko, orkide, juni. Mistel, liten buske, gulgröna
blommor, maj. Mosippa, vit, svagt rödviolett. Murgrö
na, blekgröna blommor, september-oktober. Röd
syssla, orkide, juni-juli. Sankte Pers nycklar, orkide,
rödvioletta blommor, maj. Svärdsyssla, orkide, juni-ju
li.

Månadsnamnen talar om dom olika växternas blom
ningsperioder. Det är inte så att blommorna är fridlysta
just under den tiden. Är en växt fridlyst, så är den det
tills Länsstyrelsen kommer med nya bestämmelser. Och
fridlysningen kan rädda många av våra blommor!
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I detta sommarnummers pressläggning blommar ka
stanjen på Gustavsbergs torg och syrendoften står tät
kring Tallåsen. Uppe i Lugnets och Björnkärrets unga
trädgårdar står fruktträden och längtar efter de stelfrus
na bin som borde befruktat dem. Värmen som var så
ljuvlig och stor före helgerna försvann lagom till ledig
heten. Sura svepte vi åter in oss i vinteryllet.

Jo men visst, det är ungefär som det brukar vara, vi
får glädjas åt värmen när den behagar infinna sig. Men
blommar gör det och grönskar så det står härliga till. Vi
som sprungit runt i vårgranna marker och letat efter
skyltar i Trimorienteringen, vi har vandrat i drivor av lil
jekonvalj, som liksom gullvivan har förökat sig mäktigt
under fridlysningen. Nu är de älskade blommorna åter
frisläppta i våra trakter. Kungsängsliljan har blommat
förbi i Beatelund, liksom Adam och Eva och styvmors
violen slår rekord i år i färgstyrka och ymnighet.

Blommar gör också denna tidning. Utom det nästan
overkligt granna omslaget har Hilding åstadkommit
mittuppslagets naturbilder till sin egen inspirerade text.
Vår favoritbåtskrivare Gustav Alexandersson har fyllt
sex sidor om "Den första ångbåtstrafiken till Gustavs-

berg". Gösta Dahlberg berättar om hur man har det i
pensionärsföreningen. Domus har haft stor och festlig
invigning och Margareta redovisar sina intryck där
ifrån. Scenstudion har krönt sin stora framgång, Dan
Andersson-aftonen, med en resa till och uppträdande i
skaldens finnmark, inbjudna av rektor Sven Olsson vid
Brunnsviks Folkhögskola. Undertecknad, Edla Sofia,
fick följa med - tack för det.

På Keramiskt Centrum har det några försommarvec
kor pågått en fin utställning av tavlor och skulpturer och
emaljkonst från verkstaden på Badkarsfabriken är på
väg till Amerikas västkust.

Fritidsnämnden har fått ett länge efterlängtat hus för
sin verksamhet vid Söderved, det vill vi gratulera till och
önska dem alla, ungdom och ledare, en solig och skön
sommar.

Konfirmation har det varit, den hör försommaren till
och sommarlovet är här. Mölntorpsfabriken har redan
gått till semester när denna tidning lämnar trycket, en
vecka tidigare än vi vid Farstaviken. Till sist, vi önskar
oss alla en varm och lagom spännande semester.

Red.
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Överst skissar Nalle Werner·och därunder har Bengt,
Göran, Alf och Nalle tagit var sin målning med sej ut i
solen.

Foto: HANS T. DAHLSKOG

SVENSK EMALJKONST
TILL USA

Under våren har fyra konstnärer jobbat på emaljverk
staden med en utställning av emaljkonst, som skall gå
runt i USA i två år - på museer och universitet på den
amerikanska västkusten.

Det är Bengt Berglund, som arbetat med emaljen här
sedan början av 60-talet och haft en utställning tillsam
mans med Nalle Werner på Stadsmuseet - av emaljmå
lerier och -bord. Göran Nilsson och Alf Olsson var ock
så intresserade av emaljmåleriet och så slog dom fyra sej
samman.

Anledningen till att utställningen blev av var att Lars
Malmström som arbetat på Sweden Information service
i San Fransisco, hade sett utställningen på Stadsmuseet
och tog kontakt med Svenska Institutet för att få över en
emaljmålningsutställning. Och så blev det. Innan emalj
målningarna gav sej ut på sin resa hade konstnärerna en
liten improviserad vernissage på emaljverket. Och nu är
målningarna på väg över Atlanten i en av Johnsonlin
jens båtar för att ställas ut i höst.

M.
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Dessa tre ungdomarfrån Kvarnbergsskolan har erövrat var sin utlandsresa av AB Gustavsbergs Fabrikers resesti
pendier. Fr v Ulf Herrder (9 c) England, Johanna Larson (9 b) Frankrike och Dan Jacobsson (9 e) England.

SOMMARENS STIPENDIATER UTSEDDA
Ingrid Jakobsson, faktureringsavd. Gustavsbergs Fa
briker, har fått 2 000 krför deltagande i 2 veckors in
tensivkurs i England. Foto LeifAndersson.

Liisa och Väinö Viander, SPF, Gustavsbergs Fabriker,
får rese-, kurs- och internatkostnader för 3 veckors
grundkurs vid svenskfolkhögskola. Foto LeifA.
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Gustavsberg med enligt Blanche höga och smakfulla byggnader. Bakomfraktskutanframträderfasaden på brukets
1826 i tre våningar uppförda corps de logis, numera kallad gamla kontoret eller gula byggningen. Värdshuslokalen
var inrymd i huset längst till vänster. Xylografi 1846 av J. F. Meyer.

Den första ångbåtstrafiken
till Gustavsberg

Av GUSTAV ALEXANDERSSON

Man skrev 1839. En i Aftonbladet den 24 maj införd annons
förtäljer: "Ångslupen Drottningholm afgår nästkommande
söndag den 26 dennes kl. 9 f. m. från Logårdstrappan genom
Skurö och Stäket till Gustafsbergs Bruk på Värmdö. och åter
vänder på aftonen. Emottager och allemnar passagerare un
der hela vägen." Hur lång tid resan tog angavs ej. Man vet
dock från en samtida dagboksnotering, nedplitad av bruks
disponent Per Olov Ahlström, att restiden söndagen den 16
juni uppgick till ca 3 1/2 timme eller för att citera: "Med ång
slupen for jag kl. 1/2 10 på aftonen till staden. dit vi kommo
kl. 1 om natten."!

"Drottningholm" var en hjulångare, byggd 1838 i Stock
holm av ek och furu efter ritning av Otto Edvard Carlsund.
Maskineriet om 8 nominella hästars kraft levererades från
Munktells Bruk.2 Den lilla ångslupen mätte i längd mellan stä
varna 47,60 fot (=14,1 m) samt i bredd efter ytterkant av
bordläggningen 10,20 fot (=3,0 m). Sommaren 1839 fördes
"Drottningholm" av skepparen C. E. Blomgren. Längre fram i
tiden skulle han ta anställning i Gustavsbergsbolaget, där han

seglationen 1844 var befälhavare på järnångaren "Gustafs
berg", byggd 1842 av Samuel Owen i Stockholm. "Gustafs
berg" hade tillverkats efter modell av "Drottningholm". dock
med det undantaget att samtliga sittbänkar försågs med lådor
för "porcellains" inpackning.

Sjömanna-Sällskapernes Kalender från 1840 meddelar att
huvudredaren för ångsluparna "Drottningholm" och "Bell
man" hette Abr. Bretchrer. Någon person bärande det nam
net finns dessvärre inte upptagen i Stockholms Adresskalen
der från tidpunkten i fråga. Däremot känner man till att snör
makarmästaren C. A. Bretzner, boende Clara Norra Kyrko
gata nr. 7, tidigare visat intresse för kollektivtrafik." Utan
tvekan var redaren identisk med honom. Tillsammans med sa-

. delmakare Duvander hade nämligen Bretzner strax före jul
1835 startat den första hästomnibuslinjen i Stockholm. Om
nibusvagnen kallade de "Försöket"." I brist påuppmuntran från
allmänheten blev företaget inte någon ekonomisk framgång.
Snörmakare Bretzner får likväl anses vara en mycket fram
synt och driftig herre. Hans medintressent i "Försöket", Du-
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vander, stod sannolikt bakom det nya trafikprojektet med
ångsluparna.

Turlistan gällande vardagar kom till allmänhetens känne
dom i Aftonbladet av den 25 maj: "Till Gustafsbergs Bruk af
går Ångslupen Drottningholm från Logårdstrappan genom
Skurö; Måndagar, Onsdagar och Fredagar kl. 11 f. m. och
återvänder kl. 7 e. m. Biljetter a 1 Rdr banko samt I Rdr ban
ko för resgods på fördäck för fram och återresa säljas om
bord." Inledningsvis nämndes hur söndagsutfärder anordna
des till Gustavsberg. Övriga veckodagar trafikerades Vax
holm. En vanlig företeelse i 1800-talets Stockholm var att
hamnkvarterens affärsmän ofta påtog sig uppdraget företrä
da något rederi som kommissionär. De ombesörjde då såda
na saker som hantering av fraktgods och biljettförsäljning.
Vår vän Bretzner lyckades några veckor efter trafikstarten fin
na ett pålitligt ombud i Gamla Stan. Från mitten av juni skul
le biljetter köpas hos Carl R. Forsgrens kryddbod vid Slotts
backen, men kunde med viss förhöjning även erhållas om
bord. Hur fördyringen motiverades skulle vara nöjsamt få
veta.

Onsdagen den 19 juni övertog ångslupen "Bellman" de re
guljära turerna på Gustavsbergsleden. "Bellman" var byggd
1838 i Nyköping av ek och furu, 50 fot (=14,8 m) lång samt
framdrevs av maskineri om 6 nominella hk. I likhet med före
trädaren var hon en hemtrevligt skvalpande hjulångare. Skep
paren hette C. J. Jacobsen.

Om Gustavsberg kan sägas att man där 1827 börjat tillver
ka porslin vid en för detta ändamål nyanlagd fabrik. Helt na
turligt önskade många stockholmare ta brukssamhället i när
mare beskådande. Restauration av kall mat fanns visserligen
att tillgå ombord under färden, men resenärer som föredrog
bättre traktering kunde intaga middag på värdshuset vid bru
ket. Detta näringsställe bidrog i hög grad till resmålets popu
laritet. Värdshuset förestods av en jungfru Olsson. som ge
nom missriktad välvilja sålde brännvin i begränsade kvantite
ter även åt arbetarna. Det var således ett muntert leverne man
förde i dåtidens Gustavsberg.

Bruksdisponent Ahlström antecknade den 7 juni: "Ångbå
ten kom i middags, alldeles fullproppad med folk - jag måste
gå ut i fabriken ty de surrar ikring öfverallt som en bisvärm."
Fredagen den 28 juni skrev han kortfattat: "Ångbåten kom
som vanligt med mycket folk och många besökande."! Efter
att ha deltagit i denna utfärd publicerade August Blanche ett
berömmande reportage i veckobladet Nyare Freja. vilket sti
mulerade nyfikenheten i ännu högre grad.5

Författaren August Blanche (I 811-1868) hade på hösten
1838 dragits in i journalistiken då han i Freja debuterade un
der signaturen -e.6

Epoken betecknar huvudstadsskildringens genombrott och
Blanche var en blixtsnabb rapportör av tidens händelser -- en
mästare i att skildra typer och situationer ur Stockholmslivet.
Han avbröt sin ämbetsmannabana som vice auditör vid Svea
artilleriregemente efter att 1839 ha blivit Frejas redaktör. Det
fyraåriga redaktörskapet slutade 1842 med en presskandal,
den bekanta sammanstötningen på Strömparterren, då Blan
che offentligen spottade Carl Jonas Love Almquist i ansiktet.
Den stormiga tiden hade emellertid inte hunnit börja när Blan
che företog lustresan till Gustavsberg. Han var på ett strålan-

TILL GUST.AFSBERGS BRUX
11fg3r Å11gslupw BELLlfAN fr!rt L0Rlrd,1uppao ,(t'DOlll
S.kurö Bro näsla Söndft:: kl. 9 r. m. och .i1enllnder kl. 7
e. m. Biljeuer .i t Rdr b11nh shljas ombord. Passa
gerar!' emoltagu och a□emcas under /hela. ragen.

TILL GUSTAFSBERGS BRUK
11fglr ÅngslupPn BELUIAN från Lol(lrd11r1pp1n genpm
Skurö Midaomn111rs11flon ~•ml lJldsommarscJa,:tli 1:1. 9 I.
m. och ilenllndn kl, '/ e. m. lliljl'ller A t Rdr b1111ko
5Hlfls ombord. Rtstaur11lion ar kall m11\ flnnu ombord.
äfYensom pli 1lällel m idda !1•~pi1nlo11 m. m. lir arrangerad.

Aftonbladet 22/6 1839

de humör och Frejaskildringen ger en levande närbild av en
dåtida ångbåtsresa. Den återberättas här oavkortad. med någ
ra kompletterande kommentarer _beträffande platser utmed
resvägen.

"Klockan precis 11 stöter ångbåten Bellman från Logårds
trappan. Han bär i sitt sköte omkring 50 personer, afhvilka de
flesta, mest äldre fruntimmer, tagit aktern i besittning. under
det att förn, utan att just derföre kunna anses för någon för
del, bestormas af en liten utvald trupp, bestående af några offi
cerare vid Borgerskapet, några skrifvare med god tid. Bruks
läkaren vid Gustavsberg och en hedervärd Borgare från Pe
tersburg samt undertecknad, som, omstängd å ena sidan af
den qväfvande ångan från machineriet och, å den andra, af
transpirationen från en reslig blossande kökspiga, onekligen
sitter mellan tvenne eldar.

Det är en skaldisk färd, ty Bellman liknar så till vida sin
store namne, som han, lik en diktens son, ilar öfver djupet.
Men det är också en Kunglig färd, ty man drages. om ej af 6
hästar, åtminstone af 6 hästars kraft, under det att skorstens
pipan, lik en styfhalsad löpare låter sin rika rökplym fladdra i
luften.

Snart lämnar man ur sigte på venstra handen de herrliga
Djurgårdsstränderna, hvars sköna villor hänga mellan trä
den, som mångfärgade guldvirkade börsar med Grossörsdu
kater uti, Manilla med sina döfstumma och blinda. och Frii
sens park, hvarmed Hans Majestät ytterligare förskönat Djur
gården och vid hvars stränder Högstdensamme berättas hafva
för afsikt uppresa några nya paviljonger; på högra handen fly
ger man förbi, Gudi hvare lof! lika obehindradt, Fåfängan och
den i grannskapet däraf befintliga Danviken, drages lika litet
af Beckbruket, som af tullbetjenternes fingrar, och befinner sig
nu på Wärtan, hvars friska vindar leka i portvinsglasen, som i
denna stund serveras kring bland herrarne i förn.

Sedan man skänkt en blick åt Skärsätra och Mölna qvar
nar, befinner man sig vid Kungshamn, ett stort namn för en så
liten possession, och Danmarks holme, hvarest för 3 år sedan
atled en 108 år gammal gumma, som, mätt vid verlden och
menskligheten, der tillbragt största delen af sin lefnad, utan an
nat sällskap, än en katt, en gris och en get, hvilkas oskyldiga
terzetter fägnade hennes öron, medan hennes ögon hvilade på
Bibeln och gamla Psalmboken."
Anmärkning: Blanche omnämner inte Kungshamns krog som
fanns på denna plats 1690-1862.7 Vid Kungshamn förlade
det 1830 bildade Kungl. Svenska Segelsällskapet under flera
årtionden sina samkväm. Även Neptuni-Orden firade stun-
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Utsikt över Strömmen mot Gamla stan vid mitten av 1800-talet.
Stockholms Stadsmuseum.

dom sin sommarhögtidsdag i grannskapet av Kungshamn och
lät 1812 uppsätta en neptunigaffel på ön Sverige.8 Det finns
olika levnadsteckningar av gumman på Danmarksholme med
det gemensamt att hennes ålder något överdrivits. Enligt för
fattaren av Boo sockens historia, E. Alfred Jansson. bodde på
1820- och 30-talen torparänkan Greta Bjurström på holmen.
Hon avled där sommaren I 836 vid 92 års ålder.9

"Man viker af åt höger och befinner sig i Skurösund. om
slutet af granbeväxta brådstupor, mot hvars gula grundfot de
menlösa vågor förgäfves klättra. Det första som här möter
oss, är en död gädda, hvarpå sällskapet i förn finner sig föran
låtet ytterligare taga ett glas portvin. Medan blicken hvilar på
en vid högra löfstranden belägen enstaka koja. kallad Chris
tinedal, hvarest en gammal gumma på lifstid bor. tangeras ör
hinnan af ett kanonskott, som vänder blicken förbi en klädes
valk, Skuru herrgård och ett ställe kalladt Klinten, åt Skurö
bro, hvarigenom Bellman simmar, sedan han först derstädes
åt venster landsatt några "små köttknyten", dels lefvande i
kjortlar, dels ock nyslagtadt i handdukar, samt åt höger
'slängt käft' med en 'kötsens fiende', en fryntlig prestman,
klädd i tobakspung och dito pipa."

Anmärkning: För att underrätta om båtens ankomst till
flottbron vid Skurusundet avlossades kanonskott, så att upp
syningsmannen hann öppna bron. Detta bruk att salutera höll
sig länge kvar hos fartyg i kustfart; ännu på 1890-talet bruka-

de Stockholmsbåtarna på Norrlandstraden vid första resan
för året hälsa med sina kanoner. Den omtalade klädesvalken
låg vid Lilla Björknäs i närheten av nuvarande Linds båtvarv.
Vattnet som drev valken kom från den ovanför belägna Glas
brukssjön. Skurubron byggdes av furutimmer vintern
1831- 1832, på entreprenad av Immanuel Nobel. framståen
de konstruktör och far till den världsberömde donatorn Al
fred Nobel.

"En vattqvarn kallad Björknäs, visar åt venster sin dam
mande pudernacke med en vedstapel i flinten, medan Dufnäs
holme mitt emot skakar de friska grönskande lockar mot sjö
fararen. Från Dufnäs holme utskjuter, i form af ett dufslag. en
grönmålad brygga, hvarpå fladdra små vita dufvor i gröna pa
rasoller och nysa med de friska näbbar så oskyldigt mot Bell
man och de slaghökar, som slagit ned på honom. Ofvanberör
da kökspiga klänger nu från ångbåten, släpande med sig i an
letets svett sina tunga korgar, hvarefter kavaljererna ombord.
som derigenom får någorlunda andrum, börja rivalisera om
hennes lediga plats, ännu varm, som om en potatiskastrull der
på immat.

Sedan man återigen lagt ut och tagit afsked af bland andra.
en lutande majstång, som tycktes bevisa att midsommarnöjet
stått på klena fötter, är man i skötet af Trollerö sjö och berg,
en verkligt förtrollande nejd med rikt omväxlande naturskön
heter. På höger reser sig Dufnäs gård, hvaraf utmärker sig ett
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drithus för sitt något i Gotisk smak gående spåntak, allt om
kransadt af sköna ängar och skogslunder, men på venster tätt
vid ångbåten står en hög, brant och naken bergsklippa, djupt
begrundande, omedveten af en skönhet, som den endast ge
nom kontrasten äger."

Anmärkning: Blanche har felstavat Tollare. Författarin
nan Harriet Hjorth Wetterström nämner i sin bok om Utö att
det har funnits rövare i de branta bergen vid Tollare. 10 Rövar
na försökte ro i kapp skärgårdsborna, så fiskebåtarna bruka
de gå fram i skock för säkerhets skull. Sägen eller inte. Lant
mätare A. W. Iggbergs ägokarta över Boo-godsen från 1826
upptar ett par mystiska namn på Tollarebergets sydsida -
Jungfrupallen och Fläsklösan.

"Man färdas nu med Wermdön på venstra handen och har
på den högra Södertörn, hvars kuster ännu bära spåren efter
en för några år sedan öfvergången skogsbrand. En midt i far
vattnet uppskjutande holme bildar här tvenne smala sund, af
hvilkaman färdas genom det venstraochvarseblifver derefter åt
höger en gård kallad Fisksätra, som presenterar sig temmeligen
kal och soltorkad. Manärnu i Lennersta sund, hvarvid gården af
samma namn framställer sig, spridd, som husen i en by.

Midt framför stäfven reser sig nu ur vattnet en höggrön mur
. med lefvande grantorn, hvilka tyckas sätta en ogenomtränge
lig gräns för färden, men oförmodat snuddar man af åt vens
ter in i en löpgraf och befinner sig vid Stäket. Sundet, ovanligt
smalt med blott 5 fots vatten, slingrar sig som en orm mellan
blomstren, åtskiljande Roslagen och Söderrnanland, och har
på flera ställen af de motsatta stränderna raserade vallar och
fästningsverk, minnen af grannen i Öster. Vid slutet af sundet.
som kallas Knapp hålet, och hvarefter Bosviken vidtager, ser
man på venster hand, eller i Roslagen, Bos Herrgård och Ka
pell, en nätt åttkantig byggnad med sin bredvid stående klock
stapel, samt på höger, eller i Södermanland, Kapellets kyrko
gård, hvars svartmålade staket skjuter upp och växer den
vackra strandens blommor och gräs öfver hufvudet, som för
gängelsen öfver Iifvets beräkningar och fröjder."
Anmärkning: Den smalaste förträngningen i Baggensstäket
heter Knapens hål. Platsen har fått sitt namn efter uppsy
ningsmannen Olof Knaap, verksam som bomvakt vid Stäket
där han I 710 avled i böldpest.11

"Den vid grafkorset dignande tanken uppblåses nu igen af
den vidsträckta Baggensfjärdens friska lifliga vindar. som nu
så mildt framskicka mot Bellman de ödmjukt krusande vå
gor. Flera karlar äro på venstra stranden sysselsatta med att
draga not, hvilket gifver oss anledning nämna, det ägaren till
Bo hotat stämma ångbåtsägarne, för det de, genom färderna
till Gustafsberg, bortskrämt fisken från hans stränder. Att
ångbåten är nämnde storfiskare en 'ful fisk', kan visserligen
vara möjligt; men att han kan blifva detsamma för ångbåten,
lärer likväl näppeligen låta tänka sig.

Nu förbivaggar man flera vackra ställen, såsom. på venster
hand; Kil, Gustafsvik och Vestra Ekdal; samt på höger Tjurs
vik, Färsta och Klubbudden; afhvilka Färsta, 2 mantal frälse,
presenterar sig ganska fördelaktigt genom vackra alleer, men
hufvudbyggnaden är obebodd, emedan ägaren bor i Norrkö
ping. Man färdas genom en gammal förfallen bro, för 5 å 6 år
sedan förstörd af en storm, utan att man derefter ansett sig bö
ra återställa densamma."

Ungdomsbild av August Blanche (1811-1868) efter li
tografi av A. J. Salmson. Kungl. Biblioteket.

Anmärkning: Guldsmeden Magnus Dahlqvist, ägare till
800 herrgård 1829-1848, blev av allt att döma störd av den
begynnande ångslupstrafiken. Blanche omnämner en raserad
bro. Där Farstasundet är som smalast fanns 1814-1835 den
na flottbro, vilken givit namn åt vår tids benämning Farsta
brohål.12 Farsta som namnform ligger nära fornsvenskans
Fare-stad, med betydelsen "platsen för färjan".

"Så är man nu omkring kl. 3/4 till 3 vid Gustafsberg, af
hvars höga och smakfulla byggnader ögat fröjdar sig, ehuru
sjelfva stället, såsom saknande vackra omgifningar, alltför väl
kan förliknas vid ett grannt ståtligt porcellinsfat utan någon
ting att äta på. Hvad som, näst sjelfva husen, fästade vår upp
märksamhet, var en mängd porcellinsgubbar och smärre ler
gökar, som, efter slutadt förmiddagsarbete och därpå intagen
middag, hvilade sina porcellinsben i gräset.

9



Detalj av Skeppsbron med några av Stockholmsbåtarna på Norrlandstraden.
Foto ca 1860.

De flesta af passagerarne begåfvo sig nu till värdshuset.
vägledde af Hr. Bretzner, hufvudredare i ångbåtarne Bellman
och Drottningholm, samt för öfvrigt en spekulativ och myc
ket treflig ung man. Efter intagen middag, begaf man sig till
Bruket, hvarest Hr. Löjtnant Alström, Brukets verksamme
och skicklige disponent, hade den artigheten visa oss hela fab
riken.

Femton Engelsmän, af Bolaget förskrifna, hade i Novem
ber månad sistlidne år till Bruket ankommit, ehuru de först på
våren börjat arbeta, och ett helt annat lif derigenom spridt sig
bland de infödde arbetarne, hvilka oaktadt de i början. såsom
fallet vanligtvis är, prutat emot de nya förändringarna. små
ningom gifvit med sig och nu för intet pris skulle vilja bortby
ta det nya mot det gamla. Det var ett verkligt nöje att se. med
hvilket lif fabrikaterna fortskyndade hand i hand från flint
mjölet, som dammade ner vid ångrnachinen, till påtryckning
en och glaceringen ofvan torkugnarna. En Engelsman. med
orörligt ansigte, men desto mer rörliga händer. drejade här till
skålen med en beundransvärd färdighet; der halftorkades.
svarfvades samma skål, hvarefter en liten 'lergök' gaf honom
det enda sinne, som på dess lott kunde komma, nemligen öron.
En främmande herre frågade, som vi hörde en svarfvare. om
han svarfvade ovala pjeser på samma stol som de runda. hvil
ket på ett naivt sätt erinrade mig historien om de 'fyrkantiga

borrarna'. Derefter besågo vi de färdiggjorda fabrikaterna och
gladdes på det högsta åt den lyckliga reform Bruket under
gått; de vackraste pjeser, både till materia och form. prunka
de för våra ögon, utan att gifva minsta rum åt utländskt före
träde.

Sedan man sålunda sett allt och deraf njutit, så mycket som
sig göra låter, af tomma fat, begåfvo vi oss till vår Bellman
igen, som precis på slaget sju stötte ut från Gustafsberg. Hvar
för detta ställe, som snarare ligger i en dal än på ett berg. icke
heldre kallas Gustafsdal, kunna vi ej förstå."

Anmärkning: Namnet Gustavsberg kan härledas till riks
rådet Gustaf Gabrielsson Oxenstierna som på I 640-talet var
innehavare av Farsta säteri på Värmdö.13 Vid ett enskifte
1815 styckades egendomen Farsta i två delar, varvid den öst
ra fick beteckningen Gustavsberg, medan området på västra
sidan behöll det gamla namnet Farsta.

"Den lugnaste afton slumrar på den guldskimrande vatten
ytan, hvarpå Bellman samm, under det att några muntergö
kar i förn, för att afhålla myggen, börja repartisera till en liten

· 'florshufva' och småpimpla nästan lika flitigt, som de ström
mingsfiskare vi förbiforo. Under allt detta skrider solen. vcrl
dens stora Omnibus med sin gula korg och sitt röda underre
de, småningom in i verldens vagnslider, hvarefter qvällens pa

. truller, de ljusblåa dimmor jaga fram på sina skummiga skym-
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Hjulångaren "Drottningholm" avbildad i ett senare skede när den med namnet "Lyckeby" trafikerade Karlskrona
skärgård.

Akvarell av F. H. Flentzberg. Blekinge museum.

!ar, nickande sitt verde åt bergens högvakter.
Man landstiger vid Logårdstrappan, vandrar förnöjd till

fredlig boning, lägger ena örat på örngottet, lemnande det an
dra vidöppet åt nattens tysta hviskningar och drömmer om
den vackra porcellins-koalitionen, med thy åtföljande 'guld
och gröna skogar'. -e."5

Försöket med ångslupstrafik i Saltsjön skulle bli en lyck
träff för snörmakare Bretzner. Skärgårdens topografiska för
hållanden medförde att "Drottningholm" och "Bellman"
snabbt slog igenom som trafikmedel. De upphörde sommaren
1842 med all trafik på farleden, sedan Gustavsbergsbolaget
nämnda år anskaffat en egen ångslup. "Bellman" gick däref
ter mot obekanta öden. "Drottningholm" såldes våren I 844
till Karlskrona, användes under namnet "Lyckeby" i passa
gerarfart tom 1847 samt skrotades slutligen 1855 i Åhus.14

Vår resa i tid och rum slutar här. Måhända kan berättelsen
stämma till eftertanke och begrundan. Allra helst som histo
rien upprepar sig. Pröva själv. Gör en resa i modern tappning
med "Gustafsberg VII" nu i sommar.

NOTER
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PROMINENTA
BESÖK

En grupp från tjeckiska LO med ordföranden, C arelHoff
man, har varit på utbytesresa i Sverige. I besöket ingick
också en visit på Gustavsberg och den 15 maj kom LO
ordföranden Gunnar Nilsson och tjeckiska ambassadö
ren Pavel Dzunda ut hit med gästerna. Det blev besök i
fabrikerna, på Keramiskt Centrum, frågestund med Bo
Broms och Arne Johansson, lunch på Strandvik. Och vid
en kaffetår i solen utanför Cafeet överlämnade Carel
Hoffman till avd 205 från tjeckiska LO en souvenir, som
Arne Johansson tog erriot. Ni ser den vackert målade
tunnan i Carel Hoffmans händer på bilden.

Gunnar Sträng har också varit här. Han kom hit med
hela sitt departement - 250 personer - den 9 juni. Resan
hit gick ombord på Gustavsberg VII, där "finansen" åt
lunch. Här blev visning av fabrikerna, där HPF tydligen
drog flest besökare. Men ett 50-tal gick en runda på SPF
och PLF. Keramiskt Centrum och Personalbutiken fick
också besök, naturligtvis. Efter förfriskningar var det dags
för återfärden. Som minne av besöket fick var och en sam
lartallriken SLOTTET TRE KRONOR med sej.

Foto på denna sida: Leif Andersson

Sture gick i pension
Sture Liljekvist började på fabriken som 13-åring och ar
betade här sammanlagt 47 år. En femårsperiod på40-talet
arbetade han för försvaret i Vaxholm.

Sture jobbade, som grovarbetare och snickare fram
till 1959 då han blev pressare på Badkarsfabriken och det
fortsatte han med fram till sin pensionering. Han avtacka
des vid en lunch på Strandvik av fabrikschef, fabriksin
genjör och förman. Direkt från lunchen hastade Sture iväg
till torpet i Dalarna för att få potatisen i jorden i behaglig
tid. Lycka till, säger vi, inte bara med potatisen utan med
en meningsfull pensionärstid

På bildenfr v Arvid Olsen (förman), Sture Liljekvist och
fabrikschefen Bengt Bram.
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Intressant konst
på Blå blomrummet

Göran och draken - en träskulptur i målad asp av Tor
sten Renqvist, där en tidig barnteckning varitförebilden
till draken. T. h. därom en målning av Tom Krestesen
och därunder ett av porträtten i hans svit "De övertyga-
d"e .

Tom Krestesen och Torsten Renqvist - två nacka
konstnärer har ställt ut måleri och grafik resp skulptur i
Blå blomrummet på Keramiskt Centrum.

Båda började sina konststudier i Danmark. Tom K,
som är född där, på Århus Tekniska malerskola 1944
och Torsten R på Otte Skölds målarskola i Köpenhamn.
Vid flera målarskolor har båda studerat. Många ut
ställningar i Sverige och utomlands har dom bakom sej
och på många museer är dom representerade.

Sun Axelsson säger bl a om T K i en artikel Mörker
och ljus i Paletten 4/74: "Jag tycker att Tom Krestesen
har nått en imponerande medvetenhet och lyckats visa
den i ett klart måleriskt språk, som är aktuellt i vår tid,
som i djupaste mening är mänskligt och engagerande
och därför också politiskt. Tavlorna blir meddelanden
från det inre hos målaren till det inre livet hos betrakta
ren."

Philip von Schants säger om T R i förordet till Moder
na Museets katalog nr 115: "Torsten Renqvist har all
tsedan debuten i kraft av sin originalitet, intelligens och
sturighet haft en sällsynt auktoritet i vårt konstliv. -
Med stigande beundran har jag sett hans konstnärsskap
växa och djupna till synes helt oberört av omvärldens
jakt efter ständigt nya kostymer. - I fallgroparna finns
mycket att hämta - orden är Renqvist egna. Kanske är
det denna insikt, som gör hans konst så frisk, hans lös
ningar så avväpnande."

13



I Dan Anderssons
finnmark
Jag vill hem till dalen vid Pajso
till det gräsliga kärret vid So.
Där skogarna murgrönsmörka
stå i ring kring mossig mo,
där starrgräs i ånga växer
vid källor som aldrig sina
och där växter väva i jorden
sina rötter silkes.fina.

Kanske skrev skalden denna strof på sin ombuds
mannafärd för nykterhetsrörelsen eller under sin vistel
se på Ny Tids redaktion. Jag vet inte men gissar, att den
blev till i Skattlös berg i finnmarkens skog vid minnet av
skaldens "längtande vekhet" under oroliga vandringsår.
Den som en gång fått dessa trollskogar, djupa dalar och
evigt blånande berg på näthinnan bär med sig synerna
varthän vägarna bär.

Söndagen den 23 maj besökte Gustavsbergs Scenstu
dio, Brunnsviks Folkhögskola på inbjudan av rektor
Sven Olsson, som också bjöd på en utmärkt guidning i
Dan Anderssons finnmark. Scenstudion gav sin mest
framgångsrika satsning genom åren, Dan Anderssons
programmet, i skaldens egen miljö, på Gungholmen vid
Pajso älv. Publiken, en sexveckorskurs, var sakkunnig,
engagerad och entusiastisk inför våra fina amatörers
Dan Anderssons tolkningar. En verkligt bra föreställ
ning, den 23 :e i ordningen och än väntar flera inbokade
uppträdanden.

Brunnsviks Folkhögskola har ju alltid stått för oss
som folkhögskolan nummer ett. Karl-Erik Forslunds,
Dan Anderssons, Alf Ahlbergs skola, som alltid haft en
ständig kö av elever och aldrig vetat om någon folkhög
skolekris. En skola, som också följt med sin tid och har
utbyggd Barnstuga, som tar hand om barnen medan för
äldrarna går på kurs, Conny Möller leder den verksam
heten. Brunnsvik är en folkrörelseskola och bakom den
står LO, KF och ABF samt även fackliga organisatio
ner, kommuner och enskilda personer.

På bilden överst ser vi Luosastugan, där Dan Anders
son bodde några år hosföräldrarna. Han diktarlya var
ett vindsrum. Stugan är nu museum och Anton Hedlund
förestår samlingarna och berättar om skalden.

Skolan, där Dansfar var lärare och där han växte upp,
är riven. En minnessten är rest på platsen.

Vid Pajso älv, i vänligt sommarvädet och med intresse
rade lyssnare från hela landet, sjunger, spelar och de
klamerar Scenstudions amatörer. Edla Sofia
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SALTSTÄNk FRÅN FARSTAVIKEN

Nu har Farstaviken försvunnit
med glada optimistjollar, familjetyngda motorbåtar, ler
skutor från Cornwalls kust och Gustafsberg VII på som
marresa. Den försvann från min fönsterutsikt - Gula
Byggningens sydvästra gavel. Från fredag till lördag i
lövsprickningen när almarna krängde på sig vårgröns
kan och skymde viken för min blick. En grön vägg skil
jer mig från det vatten, som är min tröst i min längtan till
havet, men jag vet ju, Farstaviken finns där evig och
trygg och lyser som en blå skugga mellan lövmassorna.

Livet har sina gränsmärken
Vi uppnår jämna tiotal och det känns som att kliva över
en tröskel och det man lämnade då kommer aldrig åter.
Ingen återvänder till det som varit, annat än i sitt minne.
Egendomligt nog försvinner respekten för åren med ti
den. Vid trettio känner vi oss urgamla och citerar gärna
Gabriella Mistral, "nu är jag trettio år, min mörka tin
ning har dödens askfärg redan kommit åt", vilken tanke
i livets sommarmorron. Vid fyrtio tyngdes åtminstone
jag av vetskapen, att ha blivit den medelålders kvinna,
som massmedia beskrev som ett grådaskigt, olönsamt
väsen. Vid femtio får man en viss pondus av mognad
och finner att man betraktar omvärlden med överseen
de. Någon gång med en snabbt försvinnande förtvivlan
över att livet kanske gått förbi med alla sina möjligheter.

Vid sextio - min erfarenhet av den tröskeln är ny som
en månskära - då upptäcker man att livet för pina och
död, just har börjat. Här skall arbetas, forskas, skrivas,
undersökas - räcker tiden till för allt som rinner till? Nu
hör jag min gamle far muttra från stenhuggarnas him
mel, "när kvällen kommer får lathundarna brått". Visst,
det ligger alltid någon mening i gamla ordspråk, men ar
betsaptiten är befriande och en stimulans att glädjas åt.

Tjugo år var inget gränsmärke
när det begav sig i mitten på trettitalet för min genera
tion, men tjugoett var det. Den tjugoförsta födelsedagen
var en märkesdag för många generationer. En dag som
vi grymt lurat dagens ungdom på - myndighetsdagen,
efterlängtad med sitt skimmer av nyvunnen frihet, obe
roende och vuxenhet. Man fick rösträtt, motbok, rätt att
finnas till och att yttra sig i vuxna församlingar och att gif
ta sig utan föräldrars medgivande.

När dagens ungdom når tjugoettårsåldern har de
länge smakat frihetens sötma och upplevt det mesta som

är värt att uppleva. Det enda den övermätte kan sakna
är lyckan att få tillfredsställa verklig hunger.

Fördelen ellernackdelen,
välj det som passar, är att livet upprepar sig i stort som
smått när man hunnit fram till ett större antal gräns
märken. Tonåringarna som reagerar snabbast och kän
ner vart vinden blåser redan vid den första dallringen i
luften, traskar runt i kläder lika dem som vi slet ut för de
cennier sedan. Helst skall de se lika slitna ut, som våra
snart gjorde av nödvändighet. Det fabricerade trasmo
det är en förolämpning mot dem som lider brist i värl
den. Den naiva grymheten är outhärdlig och svår att för
svara sig emot.

Det är inte bara modet som går igen
Har ni varit på sammanträde nyss? Det har jag och jag
blir ofta irriterad till förbannelse. Här kommer en välut
bildad ordförandegeneration och återinför den låsta
sammanträdesformen vi minns från mellankrigstiden.
Den som effektivt tystar "gräsrötterna" och tillåter, för
slagsvis tio procent av de församlade att yttra sig. Pro
centsatsen varierar med det antal deltagare, som kan for
mulera sig på det högfårdsgalna sammanträdesspråket.

Här vid Farstaviken
införde Artur Teglund med hjälp av Gösta Dahlberg en
mjukare sammanträdesform i slutet av fyrtitalet. Heder
åt dem för det. Det var i sin enkelhet ett gott sätt att
bredda demokratin. Att få alla i en församling att delta i
besluten och känna sig delaktiga av en gemenskap är en
stor sak och nödvändig för trivseln. Vi skall inte efter
sträva medbestämmanderätt för ett invigt fåtal, utan för
alla. Låt oss erkänna - jag gör det härmed - att vi
skrattade åt och drev en del med "den lyckliga fabri
ken", men det var med det begreppet som en gång Lotta
Svärd, "mycket tordes hon skrattas åt, men mera hedras
ändå". Att ge sig tid med den enskilda människan och ge
stöd åt hennes självkänsla ger gott resultat på sikt.

Med livets eviga kretsgång i åtanke
kan vi kanske vänta oss att också mjukheten i umgäng
et kommer tillbaka. Kan vi påskynda den återkomsten,
så låt oss anstränga oss för det innan den vänliga "Gus
tavsbergsandan" fryser sig till döds vid Farstaviken. Vi
kan hämta kraft under sommaren den sköna.

Edla Sofia
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Ett midsommar-
•mmne

Det är tidigt på Midsommaraftons morgon 1975. Jag
ligger i lillstugan på Runmarö. Dagen före hade jag varit
nere vid Farfarsskären mot Munkö och fiskat abborre.
Jag drömmer om hur flötet dök som Tulit sa och jag drar
upp en massa med abborrluringar. Jag vaknar av att det
knackar på fönstret. Jag går upp och öppnar. Utanför
står Sven Johansson, gustavsbergare med stuga på Ris
selön. Vi hade kommit överens att han skulle hämta mej
kl 5 för att åka ner till Munkön och titta på Guckuskon.
Under tiden som jag rakade mej och kokade tevatten
pratade vi om gemensamma minnen från tiden vi var ar
betskamrater på tryckeriet på 30-talet. Vi talade om
Knallen, som vi fick hämta vatten åt på måndagsmor
narna, då han var mycket törstig, han hade väl ätit myc
ket salt sill under helgen. Om Gunnar Eriksson och Fis
karkalle, som aldrig gick att överträffa. Han hade ju sin
Malma Storsjö att ta till när vi vart för svåra. Om hur vi
en påskmorgon var upp i Kvarnsjön och tog ett par gäd
dor, jat tre stycken och Svenne en. Det är ju preskribe
rat, som skattesmitarna säger, så det kan man tala om
nu.

Vi gick genom skogen ner till sjön. Det doftade ännu
av nattviol och småfåglarna höll sin morgonkonsert.
När vi kom ner till båten låg två snokar och solade sig på
en berghäll intill. Dom rann ner i vattnet och simmade in
i vassen. Solen stod redan högt på himlen och sjön var
alldeles spegelblank, tärna jagade småfisk efter stranden.

Vi styrde ut mot Munkö. Många-båtar låg efter strän
derna. Allt var lugnt och stilla, man sov ännu. Men på en
båt inne i viken vid Munkö stod en man vid relingen och
"bytte vatten på Guldfisken" eller lät sitt vatten. som
man också säger. Vi drog opp båten och gick i land. Vi

Text och foto Hilding Engströmer
Layout Jan Calderon



Forts: Ett midsommarminne ...

gick på slingriga stigar, genom kärr och moras. Det gick
inte fort, det var mycket att titta på. Mycket blomster,
Adam och Eva, Gullviva, Liljekonvalje, Svärdsyssla,
Rödblära m m och mängder av småfåglar. Vi fortsatte
stigen fram, rundade ett berg och där under stora gra
nar och askar i sankmarkerna stod den Gudomliga! Vi
stannade som i andakt. Jag hade aldrig sett Guckoskon
förr. Den var speciellt kraftig efter den gynnsamma vå
ren. Vi räknade till ett 25-tal blommor i en ragge och till
och med två stycken blommor på samma stam. När den
största hänförelsen gått över plockade jag fram kame
ran. Men vi hade fått otrevligt sällskap i den fuktiga och
varma luften, massor av mygg. Svenne fick stå över mej

och slå med en ruskahela tidenjag fotograferade. Efter en
timma måste vi fly därifrån.

Vi åkte hem till Svenne på Risselö, där hans fru Mar
git bjöd på kaffe och Svenne dagen till ära på Cognac. Vi
gick omkring på hans tomt och tittade på blomsterprak
ten, som inte var sämre än på Munkö. Berghällarna lys
te gula och röda av fetknopp och gräslök. Hällarna, som
här innehållet mycket kalk, är av vattnet urgröpta i run
da skålar eller "a la grecque"mönster. Från tomten ha
de vi utsikt över Boholmen och hela Nämdöfjärd. En
svag bris blåste och motor- och segelbåtar hade vaknat
till liv. På kobbar och grynnor utanför hade ejder och
skrake krupit upp för att vila och sola sej.

Detta var en midsommarafton jag aldrig kommer att
glömma. Jag hoppas att jag får uppleva den på nytt i år.

Välkommen till skärgården
även nästa sommar

Du älskar skärgården, jag älskar skärgården, vi åter
vänder dit sommar efter sommar. Vi har våra egna
smultronställen: badplatser, naturhamnar, öar, vikar
och utsiktsplatser. Vi gläds åt renheten, friskheten, skön
heten i naturen som omger oss. Att få behålla skär
gårdsmiljön tycker vi är en självklar sak. Vem vill inte
det?

Men är det inte så trots allt att både du och jag har på
verkat, påverkar och kommer att påverka miljön runt
om oss, kanske genom obetänksamhet, kanske genom
bristande information eller kanske av slöhet. Vi skräpar
ner runt omkring oss, utan att egentligen vilja göra det.
Och vi kan göra det på en mängd olika sätt, utan att vi
tänker på det.

I sommar kommer skärgården på nytt att invaderas
av hundratusentals människor, för att bada i det allt re
nare vattnet eller på andra sätt njuta av upplevelser na
turen bjuder på. Det är något av en självklarhet att få ta
skärgården i famn när industrisemestrarna börjar, Och
den skall ligga där lika vacker som året innan. Så tycker
alla.

Men det lilla "smultronstället" kanske är delvis för
stört, nersnaskat, glassplitter, sönderbrända klipphällar,
plast, kapsyler, oljespill mellan stenarna. Vem har gjort
detta?

Kanske du eller jag. Av obetänksamhet, eller var det
av slöhet. Bristande kunskaper i hur man umgås med na
turen. Vi måste skärpa oss, både du och jag, om vi skall

få återvända till samma skärgård nästa sommar. Skall vi
gå igenom några enkla regler, än en gång, innan som
maren riktigt har börjat.

Sjön gillar ej sopor
Du har ankrat upp i din vik. Du kanske skall bada. Eller
bara njuta av tången som vajar fram och åter för den lät
ta sjöhävningen. Men det är något som inte stämmer.
Det glittrar och blänker på botten. Vem har varit här och
gjort intrång i tångskogen? Du dyker ner för att forska
ut, och finner ett buckligt kastrullock av aluminium.
Förmodligen nån som "tappat", och tänkt att locket för
svinner nog med tiden. Men det funkar inte riktigt på det
sättet. Så här är det:

Allt fast avfall, som i det här fallet kastrullocket, för
intas inte från det ena året till det andra. Tvärtom, det
kan ta årtionden, århundraden innan naturen lyckats eli
minera det som inte hör hemma där. Och under tiden får
du "njuta" av nerskräpningen, om du inte gör något åt
den. Till fast avfall räknas tex ölburkar, glasflaskor,
plast, konservburkar, ja så gott som alla förpackningar.

En del avfall bryts ner lite snabbare, t ex matavfall,
papper, latrin och liknande. Visst kan naturen bryta ner
dessa ting i små mängder inom något år utan att miljön
förstörs. Men du vet ju själv, när du ligger i en liten vac
ker vik tillsammans med andra båtar, där somliga an
vänder vattentoaletten, sätter sig bakom buskarna upp
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på stranden (dom kunde väl gräva ner det) eller kanske
kastar matavfall överbord, vad äckligt det är. Naturen
tål inte vad som helst.

Lägg därför alla sopor i plastpåsar och knyt till dem
ordentligt, så slipper du eventuell lukt. Stuva undan dem
på lämpligt ställe i båten och förvara dem där till dess du
kornmer till en större hamn eller en plats där det finns
soptunnor. I skärgården finns det flera hundra platser
där sopmajor med toalett och soptunna väntar på dej.
Låt inget gå överbord så mår naturen och vi bra.

Allemansrätt ochfågel/iv
Har du tänkt på att varje liten kobbe, varje skär, holme
eller ö ägs av någon. Det finns alltid en ägare. Men än
dock så får både du och jag ankra upp (på ordentligt av
stånd från eventuella boningshus) och gå omkring och
njuta av naturen. Det tycker vi är en självklar sak. Alle
mansrätt kallar man denna frihet att fritt få röra sig i
markerna. Men det är en frihet under ansvar, d v s vi ska
uppträda på så sätt att naturen inte tar skada. Genom
nerskräpning, genom att störa fågelliv och äggkläck
ning, genom att bryta kvistar och sällsynta blommor el
ler genom att göra upp eld på olämpliga ställen. Det sista
är ett speciellt problem, som kanske inte så många har
tänkt på. Många vackra slipade hällar har blivit för
störda i skärgården genom att man gjort upp eld på dem.
De spricker sönder av hettan. Kvar finner du stenflisor.
Hällarna är vackra skapelser ifrån vår istid, för
I 0 000-15 000 år sedan och skadorna kan aldrig repa
reras. Elda därför i strandkanten påjordmark eller bland
stenar, om du nu måste göra upp eld. Använd helst en
grillåda. Gnistor flyger lätt iväg och din ö kan bli öde
lagd på kort tid. Är elden värd den risken?

Elda aldrig på klipp- eller sten
hällar. Berget spricker. Elda i san
den istället. Och ta med dig mat
resterna hem efter måltiden.

Håll StrandenRen
Den gamle och stranden
Det var några år sen. Tio, femton kanske. En händelse
jag inte glömmer. Så här var det: En sommareftermid
dag kommer jag sakta in i en väl skyddad vik för att ank
ra upp och ta mej ett bad, äta litet och njuta av somma
rens dofter. Jag är ensam så när som på en liten öppen
träbåt längre in i viken. Jag lägger till, beslår segel och
börjar förbereda en liten måltid då mitt intresse fångas
av en äldre vithårig man som framåtböjd går och plock
ar, vad vet jag ej, något på stranden. Han går där stapp
lande bland strandstenarna och jag kan inte stävja min
nyfikenhet, utan hoppar i land och närmar mig den gam
le. Vad samlar människan på? Döm om min förvåning
och häpnad när jag får se att skräp, förpackningar. tom
buteljer etc är föremål för mannens samlarintresse. Först
blir jag full i skratt, därefter generad. Jag hjälper honom
med skräpet. Stranden blir städad. Och jag har fått mig
en god läxa.

Hur vill du ha det?
Rent och fint eller skräpigt och äckligt? Du får vara med
och välja hur du vill ha ditt smultronställe. Allt kan inte
regleras genom lagar och förordningar, pekpinnar och
förmaningar. Du måste ta ställning själv och bestämma
dej för i vilken miljö du föredrar att leva. Visserligen sat
sar myndigheterna, d v s stat, landsting och kommun,
stora belopp på att skapa en renare miljö. I skärgården
bl a med sopmajor, toaletter, information och upplys
ning, men det räcker inte. Även du och jag, hur obetyd
liga vi än uppfattar oss, måste praktiskt ta del i detta ren
hållningsarbete om vi vill ha våra smultronställen kvar,
så som vi vill ha dem.

Det är den enskilda människans naturvårdsansvar
som bestämmer hur skärgården ska se ut i framtiden.

Sköt om skärgården, så sköter skärgården om dig!
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Här en skiss av den nya restaurangen i DOMUS. På 206 kvm kan man ta emot 166 gäster (tidigare 74). En mjuk
gron matta, tillsammans med storafonster ger ett intryck av att man sitter ute i naturen. Ä°ven om den stora parke
ringen med alla bilarnafinns där kan man hoja blicken och mäta denfina trädridån, som är vacker både lovad och
kal. Inredningen i ovrigt har mycket orange i sej och det ger ettfriskt intryck. Restaurangenfyller säkert ett stort
tomrum.

DOMUS UTVIDGAR
NY RESTAURANG

Vårt Domus har för andra gången i sin 12-åriga tillvaro
utökats - från 4.900 till 7.800 kvm denna gången - till
stor glädje för dom som jobbar där framför allt. Men
också vi som är kunder (och medlemmar) tycker att det
har blivit bättre på många sätt.

Sedan i höstas har det byggts bakom träplanken
Den 24 maj var det klart för invigning av den första

etappen i tillbyggnaden. Resten beräknas bli klar i okto
ber. Detta var den tredje "invigningen". Förra gången

gällde det den utvidgade livsmedelsavdelningen med sin
fina delikatessdisk bl a, som var klar våren 69 och för
sta gången, Dagen D, då det nya varuhuset invigdes och
Anton Koch klippte av det blågula bandet 1964.

Att det blev ombyggnad berodde dels på att restau
rangen var för liten och svårarbetad, att utrymmen för
lager och inlastning var för små. - Den nya livsmedels
lagen kräver tex större kylutrymmen bl a. Personalut
rymmena var inte heller tillfredsställande, som dom var.
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Den nya tillbyggnaden vid innerparkeringen - i två
plan - har fått ett fint tillskott för gustavsbergare och
gäster - den nya restaurangen! Den ligger i övre planet.
Där finns hiss och handikapvänliga toaletter.

I omedelbar närhet till restaurangen finns ett sam
manträdesrum med skjutvägg, som kan tas bort när man
behöver större utrymme. Rummet kommer först och
främst att användas vid personalutbildning och för för
troendevaldas sammanträden och liknande.

Men man kan också använda denna del plus restau
rangen vid större abbonnemang och fester. I övervå
ningen finns också kontorslokaler och större personal
utrymmen.

Till varuhuset kommer man naturligtvis in genom en
automatisk dörr. Och det är ju bra, när man hämtar sin
vagn - alldeles utanför ingången. Inte som det ryktades
en bra bit ut på parkeringsplatsen. Här finns utanför
kassorna förutom information, kundtjänst, tidnings- och
tobaksförsäljning en del nyheter som service för skolag-

ning, slipning av saxar och knivar och nyckeltillverk
ning - och naturligtvis tomglasåterlämning.

Inne i varuhuset är det sej väl ganska likt. Man har
fått större tomma golvytor. Det blir inte så trångt! Och
naturligtvis finns det en del nyheter också. "Bagarstu
gan" är en nyhet som också ger lite underhållning till
kundernas förnöjelse. Brödet kommer djupfryst till
stugan och när det tinat en aning, sätts det in i ugnen och
gräddas och man kan själv se att brödet är pinfärskt, när
man köper det.

Många har väl vid det här laget varit och tittat på ny
heterna och blivit nöjda, ska vi hoppas. Tack till alla som
jobbat så att det blev klart till den stora sommarinva
sionen!

Projektör har varit KFAI AB och Anders Diös har
byggt. Och när allt är klart kostar det hela 6 milj. kr -
inventarier inberäknade.

Margareta
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Pensionär i Gustavsberg

Pensionärsföreningen har alltid välbesökta samman
komster. Här är det MHF som presenterar ett trafik
program.

"Jag har aldrig haft det så bra som nu", sa' en pensionär
till mig häromdagen. Han hade jobbat i 50 år och upp
levt tider, då det varken fanns redig pension eller verklig
socialhjälp. "Men jag gillar inte att man nu ser oss som
en udda grupp i samhället, som ägnas välgörenhet."

Visst hade han rätt i många avseenden och nog blir
man förvånad ibland, när man på sina håll bjuder oss
pensionärer välvilja bara för att vi uppnått en viss ålder.
Tack och lov att vi kommit ifrån den tiden, då man gjorde
särskilda i och för sig då lovvärda insamlingar för att kun
na dela ut en "julfemma", så att "de gamla skulle veta att
de inte var bortglömda". Numera har folkpension och
ATP gjort oss nästan lika delaktiga i välfärdssamhället
som övriga. Fritidsnämnden ge oss sin medverkan, lik
som den gör för andra föreningar. Nyligen inbjöd fack
föreningen till informationskväll med underhållning och
supe. Det uppskattades givetvis, mest dock de upplys
ningar vi fick om kommunens nya ansikte och de kommu
nala spörsmål och initiativ som låg på programmet. Vi
kände oss som medverkande, och hoppas att en dylik in
formationskontakt hädanefter blir årlig.

Vår pensionärsförening vill vara självständig och ak
tivera sina medlemmar i lätt motion, i studiecirklar, dis
kussioner om samhällsproblem, utflykter och resor.
Visst har vi våra begränsningar och handikap, som gör
att vi stundom behöver service med tillsyn och vård. En
del är ensamma och behöver kontakt. Det gör samman
slutningen meningsfull, utöver samgåendet för att beva
ka pensionärernas rättigheter i samhället.

Vi tar gärna emot ett och annat bidrag för vår verk
samhet, men vill å andra sidan inte bli satta under för
myndare, eller vara föremål för sånt som verkar själv
god barmhärtighet. - Det är väl en utopi just nu, men
jag håller med redaktören för KF:s tidning "VI", att det
måhända vore bättre för vårt människovärde att pen
sionerna vore så tilltagna, att vi t ex inte skulle behöva
hänvisas till vissa dagar för att få åka med rabatt. Pen
sionärer ska betraktas som fullvärdiga - och därmed gi
vetvis fullt betalande medborgare - med samma rättig
heter och skyldigheter som andra i samhället. - Handi
kappsåtgärder därvidlag ska vara rejäla och som natur
lig service.

Många ansvariga är alltför osmidiga i sin attityd mot
en anställd som nalkas pensionsåren. En och annan tro
tjänare borde fått arbeta ännu några år i sitt yrke. Mång
en pensionär är vitalare vid 70 än andra kolleger vid 60.
Chefer, konstnärer, läk~e, ja också politiker, har för
månen att själv bestämma över sina vidare insatser inom
arbetslivet - men för de flesta finns ofta inget annat al
ternativ än att gå. På fabriken hade vi faktiskt en gång
den ordningen att en pensionär fick avtrappa sina insat
ser fram till deltid. Med pension blev hans inkomst lika
som förut - och hans egenvärde stärktes. - Jag förstår
inte varför man inte i allmänhet tar vara på den erfaren
het och den yrkeskunnighet, som en pensionär kan be
sitta. Han kan ha mycket mer att ge - och vill inte bara
sitta på åskådarplats. Har han ambitioner söker han an
nan sysselsättning. I varje fall får han u fortsätta i sin gam
la sångkör, musicera som förr, och engagera sig poli
tiskt. Och har ju alltjämt förtroendet att få rösta - så
länge ingen hittar på att man är för gammal också för
det.

Skönt är att erfara att deltidspensionstanken åter bör
jar intressera företagare. I en av de arbetsgrupper, som
nu studerar de äldres problem, ansågs delpensionsrefor
men som en ren fördel för företagen och en möjlighet att
behålla fler av de yrkeskunniga äldre under en konjunk
tursvacka, och vid vändning mot högkonjunktur slippa
importera arbetskraft. I varje fall har man kvar folk som
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kan göra insatser som yrkesutbildare, och föra de äldres pensionärernas folkrörelse har nu 300 000 medlemmar.
erfarenheter vidare till den nya och unga arbetskraften.

Pensionären och fritiden

Som pensionär får man mera fritid - och det kan va
ra problem för den, som vants vid verksamhet, att finna
lämplig kompensation. Sticka, virka, prydnadspyssel,
slöjd och annat är väl knappast annat än terapi. Det har
hänt att en av träarbete utsliten pensionär erbjudits trä
slöjd som terapi. Ja det är ju inte lätt att finna ideer, eller
förstå äldres intressen, behov och önskemål. Men många
skulle vara glada att få användning för sin kunskap.
Bland pensionärerna finns ju folk som kan olika hant
verk, elektriker, målare, modellbyggare, snickare, me
kaniker, trädgårdskunniga, arbetsledare, husmödrar,
kontorister, språkkunniga, skrivare m fl, förmågor som
borde åtminstone tillvaratas inom samhället och bland
dess föreningar. Arbete åt alla bör gälla alla, så länge de
är arbetsföra och intresserade av att göra en insats. -
Från och med juli i år får man ju folkpension vid 65 års
ålder. Samtidigt har man lagligt infört chansen till del
tidsarbete och uppskjuten pension. Den reformen var
klok. När min pappa fyllde 50 fick han en käpp - vis
serligen med silverbeslag - att stödja sig på. Han var
vital intill 84.

För pensionärerna gäller som sagt att se till att de in
te sätts på undantag, att man söker behålla kontakten
med andra åldersgrupper, att man bevakar sina förmå
ner och låter höra sina önskemål - liksom man vill full
göra sina skyldigheter och vara med om samhällets fort
satta uppbyggnad. Instiftandet av ett kommunalt pen
sionärsråd, som remissinstans och rådgivande organ i
pensionärsfrågor, är ett arrangemang som vi hoppas på.
Antalet äldre ökar i mycket snabb takt, och myndighe
terna får därför nya problem i fråga om bostäder, servi
ce, handikapphjälp, affärer och annan service. Där vill
pensionärerna inte bara vara en referensgrupp.

På tal om Pensionärernas Riksorganisation, till vil
ken vår förening är ansluten, vill jag bekräfta att vi är
rätt förargade över ett angrepp mot PRO i Sveriges Ma
gasin i TV för en tid sedan. I en broschyr, som redige
rats och utgivits av Wezäta, och där PRO visserligen
medverkat med redogörelse för sin verksamhet, före
kom några uppsatser - tydligen skrivna av ungt folk
med vårdarinstinkt i blicken - som i vissa stycken var
larviga, vilket också pensionärerna själva konstaterat.
Men Lis Asklund reagerade argsint mot PRO, och visa
de en underlig illvilja. Hon förmodade att PRO inte skul
le få många nya medlemmar av 65-årskullen. PRO tilläts
inte att ingå i svaromål. Under kvartalet anslöt sig
12 000 nya medlemmar - i Gustavsberg ett 50-tal - och

Gustavsbergspensiondrsfiirening
som kan fira 25-årsjubileum nästa år har snart 300 med
lemmar. Ett 100-tal är mycket aktiva - pensionärer om
kring 90-95 år är trogna på våra möten, och vid våra
utflykter och vandringar i sevärda kulturbyggnader,
hänger också handikappade med, i glädje och gott hu
mör. Flera från Gustavsgården brukar komma till våra
sammankomster. Föreningen hade årsmöte den 13 april.
På programmet stod Hildings intressanta diabilder från
"Gustavsberg förr och nu", och därtill vackra färgbil
der av "skärgårdens blommor". Varierande program
bjöds under det gångna året vid 7 tillfällen. Dessutom

, gläds. många alltid åt fabrikens Luciafest och SMU:s
grötfest kring julhelgerna. - Ur verksamhetsberättelsen
kan vi notera ett 70-tal deltagare i motionsgymnastiken,
studiecirklar i litteratur och hobbyarbeten. Flera med
lemmar har deltagit i av PRO och andra organisationer
ordnade kurser, för vilket anslag finns att få hos PRO,
från vår fackförening i Gustavsberg, liksom ur pensio
narsföreningens egen kassa. Vi får bidrag årligen från fa
brik och kommun. Gamla "Klubben" skänkte kvarva
rande 600:- till oss, och många andra föreningar har
bjudit oss på kaffe eller givit gåvor till vår tombola. Våra
förtroendemän - jag vill särskilt berömma våra tre kvin
nor i styrelsen, ordf. Anna, kassör Vera och vice ordf.
Ester - gör ett duktigt arbete på alla områden. Medlem
mar i föreningen skänker stadigt handarbeten m m till in
terna lotterier. Vår årligl\tombola ger oss ett fint till
skott. Så inte är vi fattiga ~ men tack i alla fall för kaffe
tåren! - Just nu ger sig ett antal cirkeldeltagare i ämnet
"Norge" iväg per buss till det vackra grannlandet. I maj
gick två busslaster av pensionärer från vår förening på
en heldagstur till Östergötland och Vadstena. I juni går
färden ut i Roslagen. I augusti bär det av till Eskilstuna
med omnejd. - Acke Eriksson, vår 78-årige och späns
tige motionsledare, hade nyligen ett 50-tal medlemmar
på vandring med frågesport bortåt Älgskogen - på all
män begäran ska dylika vandringar kring Gustavsberg
bli en institution. - Studiecirklarna, slutligen, avslutade
säsongen med en intressant informationsutflykt till LO:s
Hasseludden.

Landstinget och Kommunförbundet satsar nu myc
ket pengar på en brett upplagd undersökning fram till
1979. Vetenskapsmän, socialarbetare och andra kloka
människor ska i grupparbete penetrera de äldres villkor,
och tänka över vilka förbättringar som bör vidtagas. Re
sultaten av de lärdas överläggningar ska sedan följas av
studiecirklar inom resp. kommuner. Till det ska vi nog
återkomma! Välkommen som medlem! Avgiften ärbara
12 kronor om året. Gösta Dahlberg
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••MOLNTORPSGLIMTEN
Veteranhyllning
Den 24 maj 1926 anställdes 15-årige Emanuel Nilsson
vid dåvarande Mölntorps Verkstäder AB. FEMTIO ÅR
SENARE är förrådsman Manne Nilsson fortfarande
kvar i företaget, vilket givetvis uppmärksammades av fa
briksledningen, som genom platschefen överlämnade en
minnesgåva samt blommor. Vi får anledning återkom
ma med en avskedsintervju, då "jubilaren" går i pension
i samband med årets semester!

Studiebesök
Tvenne busslaster arbetsledare från Gustavsberg har
gästat oss. Via nyförvärvade Haga Tegelbruk utanför
Enköping, tog sig resenärerna en titt på vår produktion.
(För den ena gruppen blev resan "extra" minnesrik, då
man under hitresan råkade ut för punktering, vars följ
der lyckligtvis stannade vid smärre justering av tids
s\:hemat!) Efter visningen intogs supe på Kolbäcks
Gästgivaregård.

Kändisfotboll
Från lokalplanet bör rapporteras, att det s k TV-laget i
fotboll gästade våra trakter den 25 maj. Visiten gjordes i
samband med en dust mot Lions Club i Kolbäck. Hem
malaget stretade emot bra matchen igenom men för
mådde inte förhindra gästerna, med bl a Thore Skog
man, Lennart Jelbe, Frank Ström, Rolle "Hooonååm"
Stoltz och Kurt Andersson, att vinna uppgörelsen med
2-0.

Lions' har skaffat sig gott anseende i vår bygd, inte
minst såsom stödjande faktor för idrottsklubbarnas ung
domsverksamhet. Nytt publikrekord, 1.500 betalande
åskådare, lockade de namnkunniga gästerna. Dessutom
fick åtskilliga hundratal autografjägare sitt lystmäte
bland de populära idolerna, som spelade sin 257:e väl
görenhetsmatch !

L. Johansson

Veteranen Manne Nilsson harjust harangeratsförfem
tio års tjänst av Lars Lundberg. Överlämnandet skedde
framför en annan veteran, en s k rdckhammare, som
Manne arbetade vid till i början på 40-talet. (Då stod
bl a spiralborrar på tillverkningsprogrammet!)

Roger Uppling representerade ensam men stark Gus
tavsberg i duellen med TV-laget. Härföre kickoff med
Roland Stoltz och förbundsdomaren Ingwar Lindgren,
Arboga.
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Här är det nya sommarhuset vid Södersved. Om det skulle bli en regnig och sval sommar -
som vi naturligtvis inte önskar oss - så har alla daglägerbarnen en tillflykt och kan göra
saker inomhus. I husetfinns nämligenförutom omklädningsrum och toaletter en stor lek
hall och en kioskavdelning. Daglägretför barn, som är 7-12 år, öppnade den 8juni och är
öppet hela sommaren alla vardagarfram till den 20 augusti. Simskolan började den 21 juni
och hållerpå till 14 augusti. Daglägerkortför 10 krper vecka kan man köpa i kommunal
husets växel och i kiosken i Brunn på Ingarö. Glad sommar!

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.
Butiken är öppen som vanligt + lördag kl 10-14.
Cafeet är öppet kl 10-15.
Gustafsberg VII 3 maj-2 oktober, lördagar, 29 juni-22 au
gustitisdagar-lördagar. Avg. Stockholm, Nybroplans kaj kl
10.00. Avg. Gustavsberg kl 14.00.

25



Då var det
"Engelska verkstan"
och Bleksäng

I gustavbergska fotoalbum finns många rara bilder från
skilda decennier. Dessa två har vi lånat av Ivan (Banan)
Berglind.

Ivan berättar att när han på trettiotalet började på
fabriken, så kom han till Gula verkstan och efter de obli
gatoriska springpojksåren avancerade Ivan till bärare,
fotot ovan.

Det glada fotbollslaget är förevigat på Bleksäng på
samma trettiotal. Det är formare och springpojkar från
Engelska verkstan som lekt bort en kväll med läderbol
len.

Fr v stående, Karl Axell, Albin Möller, Sven Viberg,
Gustav Blomberg, John Lundin, Gunnar Fredblad, Ed
vin Pettersson.

Fr v knästående, Oskar Johansson, Ivan Berglind,
Erik Eriksson, Gustav Roos, Holger Österberg och
Arne Andersson.

KF investerar 800 milj årligen i 5 år
Ur Karl-Erik Perssons tal vid Förbundsstämman 9 juni 1976

"Efter ett 1975 med låg investeringsnivå i föreningarna
kommer de närmaste fem åren att bli expansiva. Redan i
år öppnar föreningarna ett 60-tal nya livsmedelsbutiker
och hallar och varje år under resten av femårsperioden
fram till 1980 skall 40-talet butiker och hallar nyetable
ras. Det betyder 220 nya livsmedelsförsäljande enheter
på fem år.

Vidare har vi satsningar på möbel- och byggvaruhu
sen Obs Interiör, varav det första öppnades helt nyligen i
Jönköping. Föreningarna etablerar 18 sådana varuhus
under de närmaste fem åren och ökar därigenom försälj
ningen av heminredning, bygg- och gör-det-själv-varor
med I miljard kronor till 1,6 miljarder. Därutöver till
kommer totalt 6-7 nya traditionella Domus-varuhus.

Lägger vi därtill ett betydande antal till- och ombygg
nader och en allmän modernisering av flertalet av de
varuhus, som etablerades under 60-talet är det ingen
överdrift att beteckna den närmaste femårsperioden som
en av de absolut expansivaste i konsumentkooperatio
nens historia. (Och inom parentes: nog borde det här
betyda en rejäl lyftning av vår marknadsandel!)

Investeringsmässigt rör det sig självfallet om stora
belopp. De är större än de vi tidigare offentliggjort. Brut
toinvesteringarna i fastigheter och inventarier har be
räknats till 260 milj kr 1976 och de följande fyra åren
300 milj kr per år. KFs och föreningarnas sammanlagda
bruttoinvesteringar belöper sig således till ungefär 800
milj kr årligen.
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Konfirmation
1976
Karl-Erik Cederlunds konfmnander

GUSTAVBERGS KYRKA

22-23 maj 1976:
Lena Andersson
Marina Basetti
Eva Bellander
Ylva Bergström
Anna Blom
Ulrika Byss-Hansson
Peter Dahlberg
Madeleine Djupdahl
Martin Fieth
Mats Gustavsson
Mona Hånell

, Marie Hällström
Ronny Höglund
Matti Kupila
Mats Larsson

Johnny Lindström
Amelie Lönnberg
Nadia Pelizzoli
Michael Pettersson
Eija Roiko
Annelie Rudolfsson
Kjell Sahlen
Anders Steen
Marianne
Svensson
Sven-Erik Söderström
Birgitta Törmänen
Jukka Vasankari
Kerstin Winberg
Anette Åkerblom

GUSTAVBERGS KYRKA

15-16 maj 1976:
Maria Bergman
Stefan Bäcklund
Helen Elvin
Margareta Engström
Susanne Eriksson
Ann-Cathrine Fors/in
Eva Hedberg
Leif Johansson
Lena Johansson
Stefan Johansson
Robert Klasen
Raimo Kuusela
Anders Langhard
Karin Larsson
Elisabeth Lindahl
Susanne Ling
Bettan Lingebjer

INGARÖ KYRKA

1976:
Marie Duhrin
Sonja Gatti
Lena Huven
Mats Jordell
Astrid Anna Krapf
Lisbeth Larsson
Kent Lisell

Piroschka Lundell
Maud Mikaelsson
Christer Pettersson
Inger Rosen
Marita Sievinen
Maarit Siik
Erja Sipilä
Jan Ola Ström
Leone Sundström
Leif Svensson
Anders Säfström
Peter Teply
Roger Thunell
Teuvo Törmänen
Johan Wickbom
Peter Åbom
Birgitta Öberg

Christina Nilsson
Hans Peter Pettersson
Marina Soldati
Kerstin Wahlund
Einar Welin
Catarina Westlund

Il
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GUSTAVSBERG

Födda
13/3 son till Tenho Johannes Tarnanen o. Sisko Kyllikki Leinonen,

Nelsonst. 1
15/3 Jani Kristian son till Pasi Veli Karkulahti o.h.h. Virpi Helena

f. Vierula, Skyttev. 10
22/3 dotter till Väinö Johannes Hokkanen o. Oili Annikki Koho

nen, Nelsonst. 12
5/4 dotter till Carl Artur OlofSunnervall o.h.h. Svea Eva Marga

reth f. Andersson, Mörtnäsv. 9
5/4 dotter till Mauno Johannes Arvola o.h.h. Raili Marjatta f.

Paakkola, Nelsonst. 6
6/4 son till Voitto Ensio Lampinen o.h.h. Leena Marjatta f. Elo

maa, Sadelv. 1
10/4 dotter till Frans Tore Ivan Johansson o.h.h. Nancy Erika f.

Larsson, Trallbanev. 16
11/4 Per son till Kjell Ingvar Nygren o.h.h. Kerstin Annika f.

Bäcklund, Rogestav. 20
12/4 dotter till Bo Assar Vijnja o.h.h. Gertrud Margareta f. An

dersson, Skyttev. 24
16/4 son till Jan Gunnar Andersson o.h.h. Ulla Britta Asta Mar

ga-r-eta f. Jansson, Björnskogsv. 34
17/4 dotter till Heimo Sulevi Karppinen o.h.h. Maire Annikki f.

Kuusela, Nelsonst. 5
21/4 son till Carl Henrik Öhman o.h.h. Seija Tuulikki f. Hassinen,

Markörst. 4
24/4 dotter till Allan Rune Reihell o.h.h. Inger Britt-Marie f. Sjö

stedt, Renv. 4
25/4 son till Lars Christer Sigvard Franzen o.h.h. Inger Birgitta f.

Morath, Hermelinv. 55 •'
26/4 son o. dotter till Ulla-Britt Johansson, Villag. 6
27/4 dotter till Staffan Olof Linder o.h.h. Ann Margrethe f. von

Bahr, Karlsruhev. 16
27/4 dotter till Gustav Kenny Lindblad o.h.h. Lilli-An Eleonora f.

Olsen, Skyttev. 4
27/4 son till Ann-Christin Persson, Skyttev. 21
28/4 son till Jorma Martti Kalevi Lumisalo o.h.h. Sirkka-Liisa Kyl

likki f. Jaurimaa, Nelsonst. 4
5/5 son till Eivi Sally Kristiina Salava, Björnskogsv. 60

Vigda
20/3 Per-Erik Johansson o. Jeane Sonja Anneli f. Karlsson
20/3 Rauno Olavi Tuominen o. Merja Mai-Britt f. Vuorinen
3/4 Kaijo Kalevi Laaksonen o. Leila Marketta Suominen f.

Partanen

17/4 Erik Thomas Heinrich Gamby o. Irmelin f. Timm
17/4 Mats Arne Eriksson o. Pia Margareta f. Johansson
30/4 Gert Olov Gunnar Lundmark o. Ruth Anna-Lena f. Sand

ström

Döda
6/4 Karolina Eriksson f. Hedberg, Gustavsgården, 85 år

11/4 Ester Elisabet Strömberg f. Forsberg, Gustavsgården, 80 år
13/4 Aina Debora Konstantia f. Eriksson, Hästskov. 12, 62 år
20/4 Karin Larsson f. Andersdotter, Hästskov. 10, 84 år
25/4 Ebon Andersson, Värmdög. 2, 71 år
26/4 Oskar Emanuel Banck, Björnskogsv. 20, 74 år
3/5 Karl Erik Tage Hamrin, Klosterv. 27, 60 år
4/5 Sven Eugen Eriksson, Skeviksg. 9, 80 år

14/5 Alma Katarina Svensson f. Säfström, Hästhagsterrassen 7,
80 år

15/5 Ernst Gunnar Emanuel Andersson, Alg. 1, 75 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar firas kl 11 Högmässa. Nattvard (HHN) firas i
regel varannan söndag (bl a 7/6, 20/6). Första söndagen i varje må
nad (tex 6/6, 4/7, 1/8) är församlingens dopdag, då dopet får sin rät
ta plats i församlingens gudstjänst kl 11. Tala i god tid med kyrko
herden om dop, tel. 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det bön och bibelläsning i kyrkan. Helgfria lör
dagar kl 18 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, kyrkokören, Ceciliakören och ungdomskören höll
gemensam avslutning genom medverkan i gudstjänsten i kyrkan på
Pingstdagen, 6/6, kl 11.

Är du intresserad av att bli med i någon av körerna i höst kan du kon
takta musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15. 300 52.

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Barn- och ungdomsgrupperna liksom konfirmandarbetet har under
maj månad avslutats för terminen och startar igen i september. Alla
intresserade kan kontakta församlingsassistent Karl-Erik Ceder
lund, 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

SOMMARUTFÄRD FÖR PENSIONÄRER:
Kyrkliga Arbetskretsen anordnade tisdagen den 8/6 en utfärd för
pensionärer. Avfärd skedde med bussar från kyrkan kl 1 I.

LUTHERHJÄLPENS FASTEINSAMLING:
Fasteinsamlingen uppgick i Gustavsbergs församling till cirka 4 400
kronor, en ökning från förra året med 600 kronor. Tack!

EN GLAD, AVKOPPLANDE OCH GIVANDE SOMMAR
önskar vi alla som arbetar i församlingen Gustavsbergsborna! Ett
välkommen till sommarens gudstjänster säger vi också!

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid under sommaren:
0766/563 90 eller 0764/472 54
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INGARÖ

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Under april/maj avslutades barn- och ungdomsverksamheten på Irig
arö. En del av verksamheten avslutades litet tidigare än vanligt då
den ansvarige ungdomsledaren kallades tili "repmöte" av kungen.
Välkommen till höstens många aktiviteter!

Konfirmationen på Ingarö hölls söndag 9/5 då 13 ungdomar "gick
fram".

Födda
31/3 dotter till Hans Bonde Malmberg o.h.h. Eva Kerstin Birgitta f.

lngernarsson, Marikav. 20
3/4 dotter till Peter Michael Bruno Asshoff o.h.h. Majvor Linnea

Margareta f. Tillander, Slingerst. 5
15/4 son till Jan Christian Sten Jansson Westerberg o.h.h. Mona

Helena f. Hagelberg, Beatelund

Vigda
24/1 Lars-Henrik Tollknäpper o. Maria Magdalene Harbarth f.

Vonnahme

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 firas Högmässa i Ingarö kyrka.

Helgmålsbön hålles I :a lördagen i varje månad k I 18.

SOMMARKONFIRMATION:
Årets somrnarkonfirmatiön börjar som vanligt 16/6 och avslutas lör
dag I 0/7 med konfirmation och första nattvardsgång.

SYKRETSENS FÖRSÄLJNING:
Onsdagen 7/7 kl 13 håller Ingarö kyrkliga sykrets sin årliga försälj
ning i Ingaröhemmet. Servering, tombola, loppmarknad. lotterier.
handarbeten m m. Gåvor mottages tacksamt! En stor del av behåll
ningen kommer att överföras till Ingarö kyrkas orgelfond. En ny
kyrkorgel är beställd.

SOMMARBY I SKÄLSMARA:
För fjärde gången i rad anordnas tillsammans med Missionsförsam
lingen sommarby i Skälsmara. Tiden är ej fastställd ännu.

LUTHERHJÄLPEN:
Lutherhjälpens fasteinsamling gav i år 2 480 kronor. Tack!

UPPLYSNINGAR:
lämnas av kyrkv.aktmästare Harry Wanngård. tel. 272 36. eller för
samlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel. 300 52. 08/742 24 07.

! -,,

Tack
Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, vänner och grannarför den vackra blomster
gärden vid min maka Aina Johanssons jordfästning.

Göte Johansson

Ett varmt tack till alla, som deltagit i vår stora sorg vid
min älskade makas och vår kära mammas, Karin Lars
sons bortgång.

Verner
Barnen medfamiljer.

Ett hjärtligt tackfrån mig och mina barnför all vänlig
het som visats oss i samband med Svens sjukdom och
död, samt för alla blommor vid hans bår.

Rut Johansson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabrikers ledning,
Gustavsbergs IF, släkt, vänner, grannarför all uppvakt
ning på min 60-årsdag.

Ivan Berglind

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Sixten Jansson

Hjärtligt tack till alla för blommorna och presenterna
på min 50-årsdag.
Sydämmelliset kiitokset kaikille kukista ja lahjoista

50-vuotispäivän johdosta.
Ilmari Niemelä

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 60-årsdag!
Birger Thunström

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för all vänlig uppvaktning vid min pensionering.

Sven Ullberg

Ett hjärtligt tack till KF, AB Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater samt släkt och vännerför all uppvaktning
på 60-årsdagen!

Elis Becker, Mölntorp
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PÅ LÄTI SVENSKA
Information om röst-rätten* på arbetsplatsen

B. Vi har nåttfram till väldigt många med den här in
formationen. Det gick bättre än vi trodde, säger Peter

· Torbiörnsson i Invandrarverkets rösträtts-grupp. Grup
pen har varit på Saab-Scania i Södertälje och informe
rat om rösträtten.
Cirka 2 000 av de utländska arbetarna på Saab

Scania får rösta i höst. De ärfrån olika nationer. Den
största gruppen kommer från Jugoslavien.
Det ärförsta gången ett statligt verk" går ut så här

och ger direktinformation på arbets-platsen. Gruppen
har varit påföretaget en vecka. Den har gått runt till oli
ka av.f!elningar och talat med arbetarna. Den har också
haft med sig informations-material (papper, häften) på
olika språk. Ett problem har varit att tala med dem som
arbetar på ackord. De kunde bara komma till informa
tions-bordet på rasterna*.
De flesta frågade om hur man röstar, när och var

man gör det. Många vet redan nu, vilketparti de ska rös
ta på. Men de vet inte alltid hur man ska göra i val-lo
kalen (rummet där man väljer).
Peter Torbiörnsson hoppas nu, att SIV ska kunna
fortsätta med de här besöken. Man kunde tex åka till de
tio största arbetsplatserna i landet.

Flyktingar*
B. Högst 750 politiska flyktingar får komma till Sverige
under tiden 1/7 1976-30/6 1977. Framför allt blir det
flyktingar från Larin-Amerika. Det har redan regering
en" bestämt.

Längre väntetider med nya lagen*
om medborgarskap?
B. Över 10 000 personer per år ansöker om svenskt
medborgarskap hos Invandrar-verket (SIV). Säger riks
dagen ja till regeringens förslag om medborgarskap ef
ter kortare tid - kan det varje år bli cirka 5 000 ansök
ningar till. Det betyder ännu mer arbete för Invandrar
verket och ännu längre väntetider än nu.

SIV har fått fler ansökningar om medborgarskap var
je år under 1970-talet. Man räknar med att det är två
gånger så många ansökningar nu som för några år se
dan. Den som ansöker om medborgarskap nu får vänta
på det cirka ett år.

Det är alltså bra att skicka ansöken ett år innan man
har bott i Sverige den tid som lagen* säger.

Medborgarskaps-byrån på Invandrarverket vill ha
mer personal (fler tjänstemän), innan den nya lagen
kommer den 1 juli. Får man inte det - då blir vänteti
derna lika långa som nu eller ännu längre.

Den nya lagen betyder inte bara längre väntetider på
lnvandrarverket. Polisen får också mer att göra. Där
kan en ansökan få ligga kvar upp till ett halvt år, fram
för allt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sjuka barn
Föräldrar ska få ersättning för att stanna hemma hos
sjuka barn längre än tidigare. De ska också få ersäst
ning för resor för att hälsa på barn på sjukhus. Det var
ett förslag* från regeringen*, som riksdagen* nu har sagt
ja till.

ORDET BETYDER

*rösträtt -en=rätt att rösta (=tex vara med och välja representanter
till riksdagen* eller kommunfullmäktige, som är kommunens" riks
dag).

"riksdag -en -ar Vart tredje år (I 973/76/79) är det val. Då väljer
svenska folket representanter bl a till riksdagen (parlamentet). I riks
dagen är det just nu 350 riksdagsmän och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om tex nya lagar* och skatter.

"kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter själv t ex skolor och social-vård där. Varje människa som
bor i Sverige är med i en kommun.

*verk -et=en central myndighet, som arbetar med frågor för hela lan
det, t ex Invandrar-verket, Livsmedels-verket.

"rast -en -er=paus i arbetet. Då kan man gå från arbetet en kort
stund, t ex för att dricka kaffe.

"flykting -en -ar en människa som måste lämna det land där han/hon
bor.

"lag -en -ar. Lagen "säger" vad man får göra och inte göra. Man får
t ex inte dricka alkohol, när man ska köra bil.

"regering -en -ar. I Sveriges regering "sitter" nu statsminister Olof
Palme och 18 statsråd (ministrar), de är med i det socialdemokratis
ka partiet, som är det största politiska partiet i riksdagen (parlamen
tet).

B.=ganska lätt.

STATENS

INVANDRARVERK
flyttade 17 maj till Norrköping

~ Box 6113, 600 06 Norrköping

~ 011-10 88 00

30



DO
Motionsskor i Domus är försedda med varuinjorma
tionsetiket], so,n ger besked om användningsområde,
skötselråd och material.

1. Sko för motion då och då. Textil. Vad
derad överkant. Slitstark gummisula.
Stl 28-46 29:75
2. Adidas Leader- och Star
serie för motion då och då.
Skinn. Refflad gummisula.
Stl 28-35, 3 112-6 64:75
6112-12 69:75
3. Puma Topfit för motion då
och då. Skinn. Slitstark gummis
Stl 28-35 69:75,3 112-12 74:

r,-.,
'xV

Slitstark gummisula. Stl 28-46 59:75
,:;•., ~-~;;,:~ > ·. • • • ••• • ,,,. • > C •

' : <i ~t--.:-,;; -- ---- :2==.. ;::=.;:.:~r-:"\.~~\A~ >___,,,,,,

Träningsoverall (t.h.) Bomull/ ,
stretchnylon. Blå/gul,röd/ (1
vit och grön/vit. Cl 160 112:-
170-180 129:- C 48-56

149:-
Träningsoverall (t.v.) Polyester/
bomull. Röd, blå och
grön. Cl 160-170 79:-
180 och C 46-54

Lättviktstält Luffa för 3 per
soner. Tältduk och golv av
blå nylonväv, stänger av stål
rör, ventilationsluckor på
gavlarna. 205X200Xl45 cm.
V~t3kg. 239:-
Sovsäck Caravan Trip av
mönstrad nylon stoppad med
Dacronfiberfill.
Storlek 205X85 cm. Vikt 1 kg.

149:-

""" Domus Gustavsberg



1läpp infårgglädjen i dittnyabadrum!
Gustavsbergs badkar, tvättställ, bideer och wc-stolar tillverkas i åtta väl avstämda färger.
Dessutom fyra extra klara färger på emaljtvättställen. Alla finns i den nya specialtryckta
färgkartan som du kan skicka efter. Samtidigt kan du få den nya produktbroschyren med
hela vårt sortiment för badrum, wc-rum och duschrum.

Vill du ha broschyrerna Ideermed planlösningar, inredningar, färger och detaljer samt
Fakta med planeringsråd, funktionskrav, bestämmelser och finansiering är det bara att

· kryssa för i de rutorna också.

Ja tack.jag vill gärna ha
□ Våra badrum: Produkter
□ Färgkartan

□ Våra badrum: Ideer
□ Våra badrum: Fakta

Namn _

Adress _

Distriktskontor med utställning:
Stockholm 08-520860,Malmö 040-72630, Göteborg 031-830440, Kalmar 0480-16975, Växjö 0470-27620, Norrköping 011-12 9105,
Orebro 019-13 0160, Karlstad 054-18 73 50, Gävle 026-18 9900, Sundsvall 060-15 82 65, Umeå 090-13 5690, Luleå 0920-28005.
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