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Bereden väg för Herran!
Berg sjunken, djup stån opp!
Han kommer han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp:
Rättfärdighetens Förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han,
som kom i Herrans namn!

Guds folk för dig han träder
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp!
Guds löften äro sanna,
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han,
som kom i Herrans namn!

Gör dina portar vida
för Herrens härlighet!
Se, folken kring dig bida
att nå sin salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla,
Välsignad vare han,
som kom i Herrans namn.

Sv. ps. 53



Dom fina "jättegrytorna" som glimmar så vackert här
ovan likt två stora ögon finns på södra sidan av Ösby
träsk, öster om Ösby torp. I det området finns ett tjugo
tal grytor, säger Hilding, som har plåtat dom här två på
höstkanten, av löven att döma. Den största är ca en och
en halv m i diameter. Så finns det ytterligare en stor, som
ligger nedanför Ösby torp. I en av dom växer en stor
gran.

Det finns två sorters jättegrytor. Dels sådana som bil
das i vanliga floder och vattendrag genom att en sten
råkar komma in i en vattenvirvel och på så sätt "nöter"
fram en urholkning. Detta sker mest i lösare, skiffriga
bergarter. Så är det sådana, som bildats av dom stora
landisarnas och glaciärernas smältvattenflöden. Dom
riktigt stora jättegrytornas storlek varierar mellan 10
och 20 m i diameter. Om det inte snöar i jullovet kanske
någon hittar fram till en jättegryta och i så fall lycka till!

Årets jul har inte så många röda (lediga) extradagar,
som man tycker eller minns att det varit ett par år. Vi
kan i alla fall önska oss en vit jul, det var längesedan.

Bo Broms önskar oss alla God Jul. Och Gösta Dahl
berg har påmint oss om Samuel Ödmanns klassiska be
skrivning av en tidig 1800-talsjul. Den är rolig att läsa
också om det inte är första gången och Calle Bhar gjort
fina illustrationer.

Gustav Alexandersson har forskat i och intervjuat
folk om en sammanstötning mellan två gustavsbergsbå
tar i Skurusundet, då det verkligen var seglation på gång
där. Det blev många diskussioner om det var en tillfäl
lighet eller en provokation.

Att skärgården fått ytterligare en sjöräddningsstation
och är väl rustad på den punkten skriver Bengt Lund
blad om och berättar när besättningen på Helge Axels
son Johnson gjorde en fin räddningsinsats nära Alma
grundet på. femtiotalet.

Den fotografiska bevakningen av GIFs 70-åriga till-
varo är slut. Den har varit rolig att ta del av, inte bara för
infödda! Lycka till i fortsättningen!

God Jul önskar
Red.



•

Inför ett nytt 0ar
Så har det åter gått ett år - mindre präglat
av förra årets yttre jubileumspompa än av
ansträngningar och problem att hålla nä
san över vattnet i ett besvärligt konjunktur
läge. Vi har haftproduktionsstörningar som
väl i stort sett nu övervunnits. Vi har haft en
besvärande frånvarofrekvens framför allt
hos ungdomen och nyanställda. Vi har ock
så haft avsättningssvårigheter både hemma
och på exportmarknaderna.
Vi harförväntningar som avspeglas i vår

planering och budget att det skall vända
under 1977. Men vi kan inte bara passivt
vänta på goda tider, vi måste också kämpa
för att förbättra vår position, vår mark
nadsandel och vår kvalitet. Först då kan den
lönsamhetsförbättring inträda som är så
viktig för vår utveckling inom AB Gustavs
berg, somju är vårt nya namnfrån årsskif
tet.

Den nya organisationsplanen har ge
nomförts under året och samrådsformer har
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utprovats som vi hoppas skall ge innehåll i
den medbestämmandelag som träder i kraft
nu snart. Det gäller ju därvid att både an
svar, kunskap och information fördjupas.

Våra arbetskamrater från andra länder
har alltmer anpassats till våra arbetsfor
mer och bör nu även efter den omfattande
språkundervisningen klara svenskan, varför
oversdttning av ju/hälsningen i år har ut
gått.

Xven omjag inte vill sticka under stol med
våra problem, villjag också betona att vi har
ett grundmurat förtroende på marknaden,
att vi har en optimismförframtiden som ge
nomsyrar vårt företag och. att vi är stolta
över att tillhöra denna arbetsgemenskap.

Detta är en bra grund att stå på och jag
önskar alla Gustavsbergare lycka till under
1977 och till sist en GOD HELG till er alla
och ett tackför det gångna året.

Bo Broms



Stig Ls STRANDEN PÅ PLATS
"Stranden" KFs gåva till LO vid 75-årsjubi!eet 1973
har nu högtidligen överlämnats, sedan den kommit på
plats i den fina simhallen på LO-skolan Hasse/udden.
Representanterför KFs styrelse med Karl-Erik Persson
i spetsen, Gunnar Nilsson och Lars Westerberg bland
LO-folk, Ewald Wallström, rektor på skolan blandade
sig med många gustavsbergare.

I bassängen rekreerade sig dom lyckligt lottade, somfår
gå på kurs i en så vacker skola, med simning i 26-gra
digt vatten. Dom kan lyfta blicken mot Stigs vita cha
mottsymbolerför "vidare vyer mot nya mål" men också
mot vrakspillror, "spillror av den verklighet skolan och
dess elever är satta attförändra" som Stig bl a uttryc
ker sig om meningen med sitt verk.

I bassängen simmade både flickor och pojkar. Och vi
ska hoppas att det inte ska dröja alltför länge, innan
flickorna kan stiga upp och spränga den högtidliga
mörkklädda mansdominansen.

M.
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Skurusundet ruvar på många minnen/rånforna dagar. Dettafoto är daterat 17 ok rober I 9 I 5 och risar utsikten mot
norr. Nacka Kulturnämnds arkiv.

Ett intermezzo i Skurusundet
sommaren 1901

Detta är berättelsen om vad som hände en sommarkväll
1901, sedan en tredskande ångbåtskapten utfört underli
ga manövrer på Skurusundets trånga och starkt trafike
rade vatten. Följden blev en tragikomisk sammanstöt
ning mellan tvenne Gustavsbergbåtar. Visserligen en lätt
påstötning, men ändå!
Den istadiga kaptenen i fråga hette Anton Bjurberg

(1838-1909) vilken åren 1879-1900 med stor skicklig
het fört Gustavsbergsbåtar på traden Stockholm - Ty
resö - Runmarö. Seglationen 1901 hade rederiet, AB
Gustafsbergs-Fabriks Intressenter, valt att nedlägga
denna yttre trafiklinje för att i stället använda båten
GUSTAFSBERG I (b. 1872) på linjen Stockholm -
Gustavsberg. Meningen var att med denna omläggning
slippa anskaffa nytt tonnage för sistnämnda trad. Byg-

gandet av nya GUSTAFSBERG III, som ritats redan
1900, fick anstå under fyra år, men 1905 levererades
III :n varvid I :n degraderades till reserv- och extrabåt,
mot slutet av sin tillvaro till bogserbåt.

Vad var nu orsaken till Bjurbergs agerande denna
julikväll 190 I. Kanske berodde kollisionen till största
delen på olycklig missuppfattning från de båda kaptener
nas sida - i och för sig ofattbart, men det finns också
tecken som tyder på att Bjurberg avsiktligt kan ha pro
vocerat kapten K. J. M. Waesterberg (1863-1929) på
den andra inblandade båten GUSTAFSBERG VI (b.
1884).
Vid intervjuer med gamla gustavsbergare har jag fått

höra att Bjurberg inte var glad i Waesterberg. Han skall
t. ex. haft för sed att om denna nedsättande yttra: "Om
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man skickar en gris till Gotland, kommer han hem som
styrman." Därmed åsyftande Waesterbergs styrmans
examen 1887 i Visby. Bjurberg kunde ej heller komma
över att hans yngre kollega vid sekelskiftet fått posten
som rederiets trafikchef. Han som då varit längst i bola
get kände sig förbigången. Efter att under 20 års tid varit
självständig på den yttre traden till Runmarö, var Bjur
berg nu inte beredd att ta order när som helst.

I julnumret 1966 av tidningen "Gustavsbergaren"
skildrar framlidne maskinisten Axel Pettersson
(1887-1969) vad han hört berättas om händelsen. Efter
kollisionen blev det stopp ett tag på bägge båtarna och
ett stort skällande mellan kaptenerna om vems skulden
var. Bjurberg skulle ha sista ordet, så han sade: "Ja, jag
har bett dej så många gånger att du skulle kyssa mej i ...
men nu har du gjort det ordentligt!"

Båda kaptenerna ingav skriftl iga rapporter om det in
träffade till sin myndige chef, brukspatron Odelberg,
som i sin tur lät kronolänsmannen Fridolf Törnqvist ytt
ra sig i saken. Låt oss därför se på vad de bevarade
handlingarna ger för olika versioner. Kapten Bjurberg
får börja:

"Då jag med Ångf. GUSTAFSBERG I söndagen den
28 juli avgick från Stockholm Tollare kl. 9 em med ett
fåtal passagerare, anlände jag kl. omkring 9.45 till Kors
udden där jag lade till för att invänta Ångf. GUSTAFS
BERG IV och mottaga signal antingen jag skulle fort
sätta resan till Gustavsberg eller återvända till staden i
händelse det var fler passagerare på bryggorna än GUS
TAFSBERG IV kunde föra.

När Ångf. GUSTAFSBERG IV anlände till Korsud
den gavs signal att jag skulle ligga still och invänta vida
re order - men alldenstund jag ansåg det vara förspilld
tid att ligga still och kanhända ej kunna höra en blivande
ny signal, följde jag efter med sakta fart. Anländ till sista
bryggan säger jag passerande Angf. GUSTAFS
BERG IV med stopp maskin: "nu följer jag icke med
längre", varför jag fick till svar: "vänd och gå hem" och
var då Ångf. GUSTAFSBERG IV liggande vid Zakris
hälls brygga. Genast gjorde jag manöver för att vända
och alldenstund jag visste att jag hade ett Ångfartyg, vil
ket befanns vara Ångf. FREJA, strax efter, påskyndade
jag manövern så fort som möjligt för att vara vänd och
kunna visa lanternorna. Efter att ha gått några slag
framåt med full maskin och rodret hårt babord begärde
jag stopp och back vilken manöver genast bekoms, och
några ögonblick efteråt hörde jag en signal från Ångf.
GUSTAFSBERG IV att han går framåt, varpå jag ome
delbart svarade med tre signaler, att jag går back.

Alldenstund att Ångfartyg gående framåt, ovillkorli
gen måste styra klart eller stoppa för ett fartyg gående
back, fortsatte jag några ögonblick att backa, och just
som jag skulle begära stopp och framåt inträffade en

- .. -
Oustafsbergsbltarne.

(Detaljet"ade turl11tor ae följande tldor).'"
Till lggt! plate: Guataf Ilb et•ty.

GUSTAFSBERG I, Jr.a. pten A. M. Bjurbcrg!.
Il, ,, Fr. KarlHon.
IV, . ,, C, J. M. Wattel'berg.
V, ,, J. G. Petteruon.

,. VI, ,, P. A. Petten1on.
Rutau.-atlon l alla utom GuaW1berg VI.

HTanlagv:
. Frb Stookholm:
Till Q11sbf •bers,
kl 8,00 f. m. GU8TAF8BERG ,VI
,, ll,00 ., (an!. 81tt1JDbaden) Il el. IV
Till Sldn Stlk•t: -
kl. ll,00 f. m.1 V
Till Oult.alab•ra=
Jr.l, 1,80 e. m · a. VI
,, 8,BO (anl. Kilavllten) IV
., 4,16 (an!. SaltajGbade n) Il
,. 1,1& V
"7/JO VI
" 8,80 IV

GUSTAFSBERG VI
V
IV
VI
V

VI
IV
Il

(Forta. 1 följ. aidor:;

St<tc~~I~~ !.~~:~1:J'!t~=:.,~i;; {!:i'.
Salt.jöbaden), anlöpt1r inga bryggor före Skogeö.
men pl l,llbl odan eller dl tydlig ,ign&l 11ifve1 an
löp... bryggorna :Klinten, Mariehlll, L&uneuta och
Gammeludden ndad för uppugr.nde af passagerare,
•om ön■b medfölja till bryggor bort.om StlLbt;
dett a.dra anlöper alla bryggor till Södra Stlket
,amt vlllder d&ntlde■.

•& ,id. 49.

- 4b -

GustafsbergsbåtarnS' (forta. fr, för&g . .id)
Frln Tollare:

lr.l. 'l ,40 f. m, GUBTAFSBERG 11
Frln SGdra Stlket:

kl. 12,80 e, m. Il el. IV

Frln Salt1JIU,adea:
lr.1. 1,80 e.m.
lr.l. 6,4'> • (vi• Ou■taf1bar&).

Mn,. oeh helgdapr:
Frln Btoclholw:

Till 011stafsbers:
lr.l. 9,00 f. m.
• 10,00 • (an.I . Kll,vlken)
., 11,001 • (anl. SaltlJObaden)
• 1,80 e. m.
,, 4,16 ., (r.nl. Salt,jObaden)
,, 10,00 ,,
,, 11,16 ,, (direkt).
Till Tollare :
kl. 'l,00 e.m.
,, 9,00 ,,

GUSTAFSBERG IV
Il

Vo.VI
IV
V
V
IV

VI
Il

Till SloeHol•:
FrlD. Oustats•....:
kl. 8,00 f. m.
., 7,00 ,,
,, 'l ,80 ,. (an!. Kll■vlken)
,. 10,00 .,
,, i,00 e. m. (r.nl. S.lt.JObad•n)
,, 4,80
,, 1,80
"8,80

Till Sto c.UO IIR:
FrlD. Oustahbers:

lr.l. I.SO f.m.
8.00 •
U,16 ,,
1,16 e. m. (an!. S■lt■JObaden)•.oo
8,80 ., (anl. KH,vllten)
8,00 •
9,00 ,,

Frln Tollare:
kl. 8.,80 e. m.

Fri.n Salt1J8bade■: .
kl. 1,46 e.m.
., 6,46 ,, (vi• Ou,t■fsberg)

, S6ndagar afgl tvenne blh,r kl. 11 f. m frb
Stoclr.holm, blda lnda fram till Gu.itaf11berg, d1111
Ola anlöpr.nde endut Salt11jöbaden, ffl a.sdro an •
löpr.nde alla öfrig• bryggor.

Stockholms Ångbåtsturlista sommaren 1900.
Småtrycksamlingen i Kungl. Biblioteket.

kollision varvid Ångf. GUSTAFSBERG IV med sin för
stäv törnade på Ångf. GUSTAFSBERG I akter om ba
bord så ledstången blev avbräckt och plåten under led
stången inbuktad.

Sanningen av ovanstående vill jag med livlig ed be
kräfta och frikallar jag mig från all orsak till samman
stötningen.
Gustavsberg d. 30 juli 1901
A. M. Bjurberg"
Så följer här kapten Waesterbergs rapport:
"Söndagen den 28 juli på turen från Gustavsberg kl.

9 em kommen till Korsuddens brygga låg Ettan därstä
des såsom reservbåt på nämnda tur. Osäker som jag var
att kunna taga alla passagerare som fanns vid de kvarva
rande bryggorna, gav jag vid passerandet av Ettan den
ne 2 signaler (korta), vilket enligt mellan befälhavarna på
Ettan och Tvåan och mig skriftligen upprättad signalta
bell betyder: Ligg still avvakta.

Att icke Ettan åtlytt denna överenskommelse upp
täcktes då Fyran gick över till Kristinedal, ty på tillfrå
gan av mig till rorgängaren var Ettan är, svarades att
han är i bron. Troende att han ämnade vända där, togs
ingen vidare notis om honom, men gavs några signaler,
emedan en not i signaltabellen säger att reservbåten skall
vända om även om ingen signal avhörs, oaktat signal nr
2 förut givits. De tre korta signalerna används endast i
det fall att jag redan vid mötet med reservbåten är säker
om att kunna reda mig ensam.

Min förvåning blev därför stor när jag, sedan tillägget
vid sista bryggan Zakrishäll var gjord och under det att
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Gustavsberg IV på sydgående i Skurusundetfåre 1911,
då hon.fick inbyggd akter. Vykort i Kungl. Biblioteket.

Gustafsberg I vid Vånå brygga på Runmarå. Foto från
1890-talet hos Stig Ä°rlund, Stockholm.

passagerarna som där var höll på att gå ombord, får se
Ettan gå opp långs sidan av Fyran och i förbipassagen hör
kapten ropa: "om han behövde gå med längre." Genast
svarades vänd om! Och någon uppmärksamhet ägna
des honom icke av mig förrän utbackningen från bryg
gan var skedd. Ettans läge i det ögonblick det sattes

Kapten A. M. Bjurberg (1838-1909). Foto omkr. 1895
hos Stig Arlund, Stockholm.

framåt i Fyrans maskin var sålunda: Med till utseendet
stoppad maskin låg Ettan och drev föröver med sin ak
terstäv ungefär i sundets mittlinje samt förstäven vänd
mot sundets västra strand, således täckande
sundets västra hälft. Därav fick jag den nära till
hands liggande anledningen tänka att han ämnade så
förbli liggande tills Fyran och FREJA som kom strax ef
ter hade passerat. Till yttermera visso ger jag en tämli
gen lång varningssignal att fortfarande ligga still, att jag
må passera akter om. Ögonblicket därpå ges från Ettan
3 korta signaler och hans maskin börjar arbeta för fullt
back. I medvetande om att först ha givit signal och som
avståndet ännu var ganska stort fortsatte jag att gå
framåt. Då jag tydligen ännu icke var observerad från
Ettan emedan han fortsatte att backa gavs ytterligare en
signal och samtidigt stoppades maskinen. Även på den
signalen svarade Ettan med 3 korta signaler och fortsät
ter att backa. Då i det ögonblick maskinen på Fyran
stoppades innan ingen fara för ombordläggning förelåg,
därest Ettans manöver ändrades till framåt, backade jag
icke omedelbart i avvaktan därpå. Först då jag såg att
ingen ändring i Ettans manöver gjordes och att således
fara var för handen begärdes fullt back, vilket genast
gavs, och strax därpå skedde kollision, Ettan ännu bac
kande i kollisionsögonblicket.
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Av törnens relativt ringa styrka att döma samt av stäl
let där Ettans akter rände mot Fyrans stäv, antog jag att
ingen fara för Ettan förefanns, utan fortsattes resan till
staden omedelbart efter kollisionen med de 250 passa
gerare som vid tillfället var ombord och vilka visade det
största lugn och besinning. Fyran inträffade i staden
strax efter elva.

I vad sålunda passerat frikallar jag mig själv samt min
besättning från allt ansvar.

GUSTAFSBERG IV den 30 juli 1901
K. J. M. Waesterberg

Sanningsenligheten av vad här ovan sagts intyga
under edlig förpliktelse:

Axel Lagberg Axel Andersson
Besättningskarlar på GUSTAVSBERG IV.
J. E. Hedberg P. J. T. Carlsson
Styrman Maskinist

Länsmannen Törnqvist kunde efter slutförd under
sökning ge I:n största skulden, som dels trots tillsägelse
från IV :n att ligga still och avvakta vidare order, likväl
gick förbi denna båt och anställde manöver strax för om
densamma i ett trängre vatten, dels borde låtit både IV :n
och FREJA passera sin akter i stället för att som skedde
gå back över sundet utan annan uppmärksamhet, som
det syntes, än att ge FREJA onödigt stor plats att
passera för om I:n. Möjligen hade IV:n kunnat iakttaga
en mera avvaktande hållning i sin rörelse framåt tills
det visat sig om I :ns manöver blivit preciserad.

Överenskommelsen mellan kaptenerna hade följande
lydelse:
"I) Hjälp obehövlig, gå till nattstationen - 3 korta

signaler.

2) Avvakta signal, ligg still - 2 korta signaler..
3) Hjälp behövlig, gå till staden - 3 långa signaler.
OBS! Om signal nr 2 givits och ingen vidare signal

avhörs är hjälp obehövlig."

Gustav Alexandersson

Kapten K. J. M. Waesterberg (1863-1929) med sin
moder, hustru och söner i Gustavsberg 1896.

NACKABOKEN 1976
Omslaget på Nackaboken 1976 visar en blyertsteckning "Ox
spann på isen". Konstnären Victor Forsell (1846-1931), som
gjort teckningen bodde tidvis på Stora Sickla gård. Genom-sitt
fönster såg han den gamla vintervägen över isen från skärgår
den in till Stockholm och han tecknade och målade många
motiv. Teckningen tillhör Stockholms Stadsmuseum.

Raden av rubriker i 14:e årgångens Nackaboken börjar
med "Forna tiders fattigvård i våra bygder" av f. skoldirektö
ren Gunnar Ahlberg. Där kan man lära sej mycket om gam
malt. Det handlar om "välgörenhet", om "fattighjon" och om
"husarrna" - mänskor utan bostad. Och om änkan Öster
man som fast hon fem år tidigare var så bräcklig att hon mås
te ha vård - och också fick det - 1845 ansågs kapabel att ta
hand om en 75-årig arrendator, utblottad och bräcklig även
han. Om hon fi~ behålla sitt lilla understöd när hon flyttade
till den bräcklige arrendatorn kan man inte läsa i protokollet.

Tollare gård respektive Tollare pappersbruk har Sven Z
Sundin resp. Håkan Winberg skrivit om. Stadsingenjör Lars
Ahlman ger personliga och allmängiltiga synpunkter på gatu
namn i Nacka. Den nostaligiske bussälskaren kan i år fortsät
ta att läsa om busstrafikens utveckling. Gösta Andersson fort
sätter sin beskrivning fram till 1969. Men så här slutar han
årets artikel: "Det hittills skrivna om Björknäsbussarna un
der de första 50 åren från starten har inte tillnärmelsevis kun
nat ge någon fullständig bild av trafiken med alla dess prob
lem. Författaren hoppas emellertid att i en kommande årgång
av Nackaboken kunna komplettera berättelsen med avsnitt
om garage- och hållplatsbyggen, lastbilstrafik, båttrafik, taxe
frågor. personalpolitik, gengastiden m. m." Distribution
Nacka kulturnämnd, Fack, 131 01 Nacka.

Margareta
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Svenska Sjöräddningssällskapets nya räddningsstation på Ornöförfogar över räddningskrys saren Bernhard Ing
elsson och en mindre och snabbare båt. Båda syns på bilden ovan väntande på nya uppdrag. Foto Ulrika Palme.

Ny sjöräddningsstation
anlagd på Ornö

av BERTIL LUNDBLAD

Sveriges frivilliga sjöräddning som ständigt är under utbygg
nad har i år förstärkts med en ny räddningsstation på Ornö i
Stockholms södra skärgård. Det betyder ytterligare en länk i
den kedja av effektiva sjöräddningsenheter som omgärdar
vårt land. Svenska Sjöräddningssällskapet har där stationerat
räddningskryssaren "Bernhard Ingelsson", en av de så beröm
da "havens vita samariter". Dygnet runt och året om ligger
den i full beredskap att rycka ut till hjälp i olika nödsituatio
ner så länge farvattnen icke är bundna av alltför kraftig is.

Stationen är i huvudsak avsedd för uppdrag i farvattnen
kring Dalarö. Inomskärs har man redan gjort ingripanden så
långt upp som i Baggensfjärden. Detta har varit möjligt tack
vare att stationen förutom räddningskryssaren är utrustad
med en snabbgående mindre enhet som i mer än 30 knops fart
snabbt kan komma till undsättning på relativt stora avstånd
inom det vidsträckta bevakningsområdet.

De tusentals fritidsbåtar som flitigt utnyttjar dessa farvat
ten har särskilt stor nytta av Ornö-stationen som fyller ett se
dan länge känt behov av en fast räddningsapparat som är spe
ciellt väl utrustad för hjälp vid motorhaverier- och bränder.

Riklig sjukvårdsutrustning finns också som sköts av väl utbil
dad personal.

Skärgården kring Stockholm har nu en fullt utbyggd frivil
lig räddningsorganisation som sträcker sig från ön Fejan i
norr (utanför Norrtälje) till Ornö i söder. På Fejan är r/k Gus
taf Dalen i tjänst, mellanskärgården har sin räddningskryssa
restationerad på Möja och heter "Wilh. R. Lundgren" och i
södra skärgården är det alltså "Bernhard Ingelsson" som skall
trygga sjöfarten och föra traditionen vidare från 1944 då om
rådet fick sin första räddningskryssare, stationerad på Hu
vudskär. Den stationen drogs in 1972 och flyttades till Möja.
Under åren 1944-1972 skrevs dock ett gott kapitel sjö

räddningshistoria i södra skärgården som 1976 fortsätts av
stationen på Ornö. Oräkneliga små och stora sjöräddningar
har utförts här varav särskilt en fick internationell ryktbarhet.
Det var vid förlisningen av den norska lastångaren "Kul" som
gick under en stormig novembernatt 1950 nära Almagrundet.
Då var r/k Helge Ax:son Johnson i tjänst vid Huvudskär, ett
legendariskt räddningsfartyg vars namn nämns med vördnad
av traktens folk och i dagligt tal kallades enbart för "Helge".
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En av räddningsmännen ombord då man räddade 19 man från
"Kul" den numera 70-årige fiskaren Halvar Ahlman från Or
nö, har ännu den ohyggliga natten i färskt minne och berät
tar:
- Den här natten låg jag och min medhjälpare ute på fiske

vid Huvudskär då vi blev ombedda att förstärka den två man
starka besättningen på "Helge" då man fått larm om ett stör
re haveri vid Almagrundets fyrskepp. Klockan var då vid 3-
tiden och en kvart senare var vi klara och gick till sjöss med
högsta fart. "Helge" stampade hårt i den grova sjön när visat
te kurs på Almagrundet, det rådde full storm med vindbyar
som ibland gick upp emot 35 sekundmeter. Brottsjöarna spo
lade ideligen över kryssaren som ändå sakta men säkert när
made sig haveriplatsen som vi kom fram till vid åttatiden på
morgonen.

"Kul" hade då svår slagsida och risken för kantring var
överhängande, vi kunde inte borda haveristen då vi i så fall
löpt risken att fångas av deras rigg om hon gick runt. Därför
lade vi oss akteröver och försökte skjuta över en lina med
raketgeväret men det lyckades inte, då linan brast nästan
direkt. Trots den grova sjön lyckades man sjösätta en livbåt
från "Kul" där tre man hoppade i, en fjärde missade och ham
nade i sjön. Under några ögonblick räknade vi mannen som
förlorad men nästa brottsjö slungade honom upp på haveris
tens däck där han lyckligtvis kunde klamra sig fast och vi kun
de dra en lättnadens suck.

I det läget hävde sig ångarens akterdäck ungefär 7 meter
upp och ner när situationen hastigt förvärrades medan vi bor
dade livbåten och tog ombord de tre männen därifrån. "Kul"
hade ännu maskinerna i gång men vattnet steg så högt i pann
rummet att fyren släcktes. Vi gav då order om att man skulle
kasta ankar vilket också lyckades och vi kunde få åtminstone
någon kontroll över ångarens rörelser i sjön.

Därefter lyckades vi få över en lina med vars hjälp vi halade
över en grov kabel så vi kunde ligga "på svaj" akter om have
risten. Vi kom dock lite för nära och fick en rejäl smäll i vår
för, tursamt nog utan allvarligare skada. En och en kunde nu
besättningen från "Kul" hoppa i sjön med livbälte och en lina
som var fästad i vår förtöjningskabel. På det sättet fick vi över
ytterligare tre man till "Helge" men då brast kabeln vid ett
våldsamt ryck som för övrigt höll på att kasta mig överbord. I
sista sekunden fick jag tag i något och kunde dra mig upp igen.
Så småningom fick vi över en kraftig tross som brast fem
gånger men den var lång så vi skickade upp den ideligen.

När bara två man återstod att ta över. brast ångarens an
karkätting och haveristen kastades ner mot oss, dessa båda
hoppade direkt i sjön och vi halade dem ombord medan "Hel
ge" under dessa sekunder hölls stilla tills grabbarna var räd
dade. Vi gick sedan för full maskin back och lyckades gå fria
haveristens akter med någon meter tillgodo.

Alla 19 besättningsmännen var då ombord på "Helge"
Forts. nästa sida

Helge Axelsson Johnssons besättning vid räddningsfö
retaget i nov. 1950 då Kul strandade utanför Alma
grundet.

Tre räddade från norska ångaren KUL, som strandat
vid Almagrundet i nov. 1950.

Den nu 70-årigefiskaren Ha/varAhlmanfrån Ornö som
var en av räddarna från förlisningen vid Almagrundet
1950.
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Har ni sett sån
stil dom har! !
Här kommer Gustavsbergs kvinnliga hopp spdnstande i
"Korpterrdngen" på Östermalms idrottsplats den 12
maj 1946.

Främst t. h. kommer Svea Augustson (Box), tättföljd av
Elsie Andersson som blev etta i loppet. Margit Bdcker
heterflickan med 212 på bröstet och vänsterflankenför
svaras av Margit Åkerblom (Malm). I andra raden
skymtar Rut Jansson (Fall).

Fr. v. lagledaren "John Pelle", Ester Nordström, Eva
NFsjröm, Karin Jakobsson, Maj Johansson.

Knäsuiendefr. v. Dagmar Pettersson, Tora Severin, A li
ce Floren, Svea Augustson. Foto från 1941.

Värmdö Eltj änst AB
har flyttat till nya lokaler

Markörplan 1
Munkmora

nära Favörbutiken
Tel 32 400, 34 070, 32 560

VÄLKOMNA
Lennart Andersson - Ronald Lof

NY SJÖRÄDDNINGSSTATION ...

medan vi såg ångaren driva i väg mot sin undergång. Nu kun
de vi ge grabbarna lite torra kläder men det var dåligt med vär
men ombord då både radio och värmeanläggning skadats och
slutat fungera. Klockan var då 9.30 när vi gick mot Sand
hamn. Senare fick vi veta från Almagrundets fyrskepp att
"Kul" försvann i djupet någon timme senare. avslutade Hal
var Ahlman sin berättelse om olyckan.
Denna hjälpaktion gav svensk sjöräddning ett speciellt gott

renornme i Norge varifrån konung och regering tackade de
fyra räddarna ombord i räddningskryssaren Helge Ax:son
Johnson med medaljer och diplomer. Flera tackbrev och tele
gram kom också från de räddade och deras anhöriga.
Räddningen av besättningen på s/s Kul är bara en av oräk

neliga hjälpaktioner som genomförts under Sjöräddningssäll
skapets verksamhet vilken inleddes 1907 då organisationen

bildades på frivillig väg. Medel skänktes från olika företag.
främst inom sjöfartsnäringen, men också privata donatorer
ställde upp för att skapa en sjöräddningsorganisation med
goda resurser. Det är tack vare dessa pionjärer och det fort
satta stöd som i dag ägnas vårt lands frivilliga sjöräddning
som organisationen kunnat växa till sin nuvarande styrka.
Den utgör också ett gott komplement till de statliga rädd
ningsorganen som bl a består av kustbevakningen. Iotsverket.
flygvapnet, televerket o s v.
Närmare 15.000 medlemmar stödjer årligen Sjöräddnings

sällskapet med årsavgifter, gåvor och donationer. Ännu fler
önskas dock välkomna i kretsen av de som värdesätter en väl
utrustad och modern räddningsorganisation vilken finns till
hands om och när olyckan är framme.

Stöd Sjöräddningssällskapet. Postgiro 90 05 00-0.
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Gustavsbergsrådet bildat
Första sammanträdet 10 nov.
Vårt nya samarbetsorgan, Gustavbergsrådet, hade sitt
första sammanträde den 10 nov. Rådet skall behandla
frågor som är gemensamma för hela företaget, lokala
frågor tas däremot upp av sju företagsnämnder, som re
dan finns.
Gustavsbergsrådets uppgift är att behandla företagets

verksamhetsplaner, ekonomiska frågor, personalpolitik,
organisation, arbetsmiljö och förslagsfrågor.

Antalet ledamöter är 31, I 3 från arbetsgivarsidan, 18
från arbetstagarsidan. AB Gustavsbergs Fabrikers VD
är ordf. och direktionen tjänstgör som arbetsutskott.
Gustavsbergsrådet skall normalt träffas två gånger om
året.

Sammanträdet började efter lunch och tiden fram till
kl. 17.00 blev alltför kort för att den digra dagordningen
skulle hinnas med. Många av våra vänner ute i landet
hade avresetider att passa, så att en förlängning på över
tid var svår att genomföra. De två första punkterna, fö-

retagets allmänna situation och marknadssituationen
och utvecklingen på de olika sektorerna, tog den mesta
tiden och det blev inte mycket tid över för de viktiga
bitarna, ekonomi, organisation, arbetsmiljö och utbild
ningsfrågor. Arbetstagarparten föreslog längre tid för
nästa sammanträde och en viss basinformation före träf
fen. Nästa gång blir i maj och till dess undersöker ar
betsutskottet hur förinformationen skall utformas för en
givande dialog i rådet.

Företagets allmänna situation är bekymmersam på
byggsektorn, främst vid Farstaviken, medan Fristad seg
lar i god medvind och presenterar glädjande nyheter. Vi
skulle behöva flera uppmuntrande nyheter på andra sek
torer och i väntan på bättre tider, skärper vi våra an
strängningar och "ser om vårt hus".
Kanske Gustavsbergsrådet med tiden kan ge nya im

pulser och ett utbyte av erfarenheter, som blir berikande
för helheten.
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Då det var
5.000 åskådare•

på Farstaborg
Se det var en fest, utbrister Gösta Dahlberg i Gustavs
bergarens sommarnummer, och hans entusiasm är fullt
förståelig. Det årets berömda VM-lag hade förlagt sin
träning till vår vackra idrottsplats. De inkvarterades på
Lillsved och åkte buss emellan och spelade förstås mot
porslinslaget, Gustavsbergs IF. Aret var I 958.
Det var den matchen som samlade denna rekordpub

lik. Till vänster ser vi kändisen framför andra, Nacka
Skoglund "joxa med trasan" och bilderna inunder visar
vila och träning. Vem som är vem får ni lura ut själva
men nog är Hyland lik sig, eller hur, fast 18 år har gått
sedan Farstaborgs "stora dag".

Detta var de sista minnesbilderna med anledning av
GIF:s jubileumsår.



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN·

När de sista löven dallrar
på almarnas grenar utanför mitt fönster, då är det dags
att skriva julkåseri. Måtte det komma en röd båt in på
den nakna Farstaviken, så att inspirationen kommer på
direkten. Det finns ingen återvändo, vintern är över oss,
träden är kala, blygrå ligger viken, båtplatserna gapar
tomma vid brygga och kaj. Vi närmar oss den enda helg
som har kvar sin stämning, julhelgen. Nu sitter jag här
och omvärderar. I alla tider har jag retat mig på att hela
julkarusellen, med julkommers och julklappsbekyrn
mer, sätter igång i början av november. Men det är kan
ske ett sätt ändå, att förvilla oss bort från den deprime
rande höstförgängelsen och lirka oss in i julgemenska
pens förväntningar.

Julen började tidigt även iforna tider
I hemmen, i självhushållningens tid, när allt som konsu
merades först måste produceras, började man tidigt om
hösten. Julens förberedande spred lite stämningsska
pande förväntan i de grå oxveckornas rad.

Snö vill vi ha till jul, men klimatet blir allt mildare och
vi har tur om världen omkring oss blir vitpudrad till jul
afton. Som ett litet förebud kom den första snön den
första november men fröjden var kort. Dagen efter kom
vårt vanliga mildväder åter, snön försvann och regnet
kom och fyllde våra sinande vattendrag. Regniga sura
novemberdagar blir meningsfulla när vätan är som him
melsk manna för vår hotade grundvattennivå och inget
solsken kan glädja oss mer än detta evinnerliga regn.
Har ni sett Farstavikens och Kvarnsjöns låga vatten
stånd, så förstår ni vad jag menar, regn, regn, är bra för
vår framtid, även om det skulle komma lite olägligt till
söndagspromenaden. "Fall juleregn och susa våta mo",
för att travestera en av de gamla goda visorna.

Förutom massor med väta, har vi en del på julklapps
önskelistan. Till exempel en vändning till det bättre på
arbetsmarknaden, slut på fabriksnedläggelser, bort med
spökena från trettiotalet, lyckligt slut på ungdornsar
betslösheten och ett mjukare klimat mellan människor.

Julen skall göra eder stilla,
för att fortsätta med travesteringarna. Ja, förlåt, att jag
tafsar på stora bibliska citat, men lånet är bara ett bevis
på beundran för originalet. Jag menar, stilla dig när hel
gerna gör dig arbetsfri och invänta din själ. Tro mig, vi
akterseglade den både du och jag en stressig förmiddag
då det mesta gick snett och vi tänkte mer på farthåll
ningen än på människans villkor. Visst är det viktigt att

vi når målet, men inte till priset av vårt människovärde.
Stilla, stilla, hjärtinfarkten väntar på krönet av ditt liv
och du glömde inte-bara din själ vid vägkanten utan ock
så den nästa, som skulle hållit din hand när du steg över
gränsen där din väg tog slut.

Julenfår dig kanske att minnas
någon du alltför länge har glömt. Skulle du kanske själv
bli ensam i jul, så ta det inte så allvarligt. Du kan väl
måna lite extra om dig själv under helgdagarna eller an
sträng dig för att hitta en medmänniska, som befinner sig
i samma moderna ensamhet. För så är det ställt i sam
hället i dag att vi alla kan bli rätt ensamma om vi lever
länge. För så där tre till fyra decennier sedan och ännu
längre bort i tiden var det närmast otänkbart att fira en
ensam julafton. Julen var en gemerisamhetshögtid av
stora mått. Våra jultidningar publicerade med jämna
mellanrum en novell som hette, "den gamle kamrerns
julafton", och vi led med denne ensling och tröstade oss
med att hans öde var ovanligt. I dag finns det otaliga
"ensamma kamrerer" av båda könen och de anser knap
past själva att det är en större olycka. Traditionerna får
aldrig bli oss en börda, blir de det får vi ändra på dem. Så
småningom ändrar de sig själva, men knappast i takt
med tiden.

Fråga dina barn om derasjulminnen
och du skall erfara att de inte liknar dina. Dina minnen
påminner starkt om Jenny Nyströms julkort från 1920-
talet, men du, ta inte illa vid dig om dina barn med entu
siasm prisar julfilmerna på TV. Visst är det lite chocke
rande att Walt Disneys massproducerade filmer har
slagit ut våra familjetraditioner, men huvud-saken är ju
att deras minnen är glada och att de uppfattar julen som
något ganska roligt.

Förberedelserna inför Julhelgen
är ju egentligen roligare än själva julen. När det här lilla
samhället vid Farstaviken klämmer sta' med julförsälj
ningar, soareer, julöppet och Luciatåg, då dallrar luften
av gammaldags julstämning och man bara väntar sig att
himlen i rena förtjusningen skall släppa ner lite julesnö
över bruksgatorna. När vi nu har upplevt all denna jul
stämning i förskott kan vi sen fira jul alldeles som det
passar oss och hälsa det nya året med dess nya möjlig
heter, som ett gott löfte värt vår förväntan.

En riktigt god och glad helg önskar
Edla Sofia
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Under ett av de praktiska tillämpningspassen på HPF skymtar vi bl. a. Arne Nilsson IFÖ, Bengt Paulsson Höganäs,
Levin Johannesson och Göra Apel! Rörstrand, Mats Eriksson GF, Kjell Lindgren och Göran Grankvist Höganäs,
Håkan Bergström GF samt Hans Zetterström Höganäs.
Osynliga på bilden är: Bengt Bengtsson och Uno Johansson IFÖ samt Gunnar Åh/en, Håkan Kuivasmäki och Gert
Vikström GF. •

Keramikerskolan 1976
Den 22 oktober slog årets 14 deltagare igen kompen
dierna efter sammanlagt åtta veckors intensivstudier -
förhoppningsvis teoretiskt kunnigare och med betydligt
vidare praktiska erfarenheter än förut om den keramis
ka tillverkningsprocessen.
Från den tidigare tegelmästarskolan i Svedala ut

vecklades under 60-talet Svenska Keramiska Arbetsle
darskolan i Höganäs. 70-talet vidgade behovet av kera
miskt allmänkunnande och i samarbete mellan Höganäs
AB, IFÖ AB, AB Gustavsbergs Fabriker och senare
Rörstrand- Arabia AB kom nuvarande keramikerskola
till stånd.

Skolan, som administreras av Höganäs AB, driver
f. n. dels en 8 veckors internatkurs i "industriell kera
misk teknologi" dels direkt yrkesinriktade korttidskur
ser (2,5 dag) typ "Keramisk gjutning".
Redan i slutet av mars startade den förstnämnda kursen
med ett 14 dagars internat i Höganäs under vilket den
mesta tiden ägnades åt bl a grovkeramik och driftstek
nologi.
Nästa etapp, som kom i början av maj i Bromölla, in

riktades främst på gjutning, plastisk formning och tork
ning m..

Den tredje delen, som blev två, började med en vecka i
slutet av augusti på Rörstrand och med tonvikten på fin
keramik och dekorteknik. Därefter följde direkt en Hö
ganäsvecka med ytterligare grovkeramikämnen.
De två sista veckorna var förlagda till Gustavsberg

med huvudavsnitten glasering, värmelära/bränning samt
kontrollmetoder. Dessutom ingick en 3 dagars resa till
Finland med studiebesök på Ekenäs Porslin och Ara
bia.

Lärarna till kursen hämtas helt bland specialisterna
inom "delägarföretagen" som även ställer upp med in
struktörer för de praktiska momenten. Och här har vi
kanske den främsta fördelen med en kurs av den här
typen. Under åtta veckor får deltagarna inte enbart läsa
in den keramiska teorin utan måste direkt gå ut på fabri
ker och laboratorier och pröva på hur det fungerar i
verkligheten.

Med en from förhoppning om att Keramikerskolan på
sikt skall bidra till att öka det keramiska kunnandet
inom företaget börjar vi redan nu samla ihop nästa års
elevgrupp.
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Jubileumsaffischen
blev broderi
Vår vackra Jubileumsaffisch "Nationalmuseum Gus
tavsberg 150 år" har blivit ett lika vackert broderi. Mar
git Lundquister-Virgin, som är en fin brodös, hade besök
av en tioårig dotterdotter från Amerika, som blev så för
tjust i affischen att hon bad sin mormor göra ett broderi
av den. Och så blev det och en dag i oktober kom M Lut
med det vackra broderiet. Bo Broms tog emot, Leif fo
tograferade och red fick höra och se. Fyra-fem timmars
arbete om dagen från februari till oktober har det tagit
att sy korsstygn med molinegarn. Konsthantverksav
delningen på Nationalmuseum har också sett broderiet
och en kopia av ett mexikanskt handarbete. Dag Wid
man var mycket positiv och tyckte båda var så känsligt
gjorda.

M L har nästan alltid något broderi på gång. Just nu
gör hon ett höganäskrus med blommor åt en annan dot
terdotter. En av hennes fars båtar, skonerten "Elise
1903" och fem olika motiv med djonker och fyra med
fåglar målade på siden har varit underlag. Djonkerna
och fåglarna hade Sven Hedin med sig hem från sina re
sor i Östasien i seklets början.

Ulla Molin, trädgårdsarkitekt, har plockat den ur
sprungliga buketten och Jonny Melin, reklamkonstnär,
har gjort affischen. På utsidan av flintgodsbålen, som
buketten står i finns slottet Abbotsford i Skottland, där
Walter Scott bodde. "Ett av världens mest besökta dik
tarhem" säger uppslagsboken. Inuti bålen seglar skep
pet Carl XIII från Carlscrona den 27 may 1823 under
kanonsalut med destination Travemiinde, för att där

Margit Lundquister-Virgin med det vackra broderiet,
som hon gjort efter vår jubileumsaffisch.

hämta drottning Desideria och kronprinsessan Josephi
ne för vidare färd till Stockholm.

Till vardags står bålen i en monter på Konsthant
verksavdelningen på Nationalmuseum.

M.

Gamla gänget vid Bleksäng
Angående fotot av det "gamla gänget" vid Bleksäng så ropade
vi inte förgäves efter namnlista. Verner Andersson kom och
kunde ge oss namnen på de flesta, han hade samma foto i sin
ägo. Fotografens namn minns han inte men han känner tid
punkten för fotograferingen. Bilden togs vid återbildandet av
Gustavsbergs Idrottsförening efter första världskriget.

Första raden fr. v. Oskar Pettersson, Kalle Öberg, Valter
Johansson, Georg Gustavsson, John Lundin, Oskar Sund
berg, Gunnar Andersson, Emil Sundberg, LillErik Johansson,
Erik Hedberg.

Andra raden fr. v. Anton Öberg, Knut Pettersson, Nisse
Kock.

Tredje raden fr. v. Kalle Nyström (snett bakom), Eugen
Svensson, Georg Andersson, Edvard Riborn, Anton Johans
son, Axel Unden, Edvard Möller, John Johansson, Osvald
Andersson, Verner Andersson, John Dahlqvist, Steen.

Fjärde raden fr. v. okänd, okänd, Ejnar Andersson, Kalle
Ros, Kalle Nilsson, Ville Johansson, Gustav Wallius, Ernst
Andersson, Kalle Rosendal, Anders Bergstedt.

Femte raden fr. v. Tor Box, Gustav Unden, Vollrik Pers
son, Oskar Dahlqvist, Ernst Lindahl, Gustav Olofsson, Alvar
Eriksson.

Sjätte raden fr. v. Sven Johansson, Axel Karlsson, Gunnar
Nilsson, John Andersson.

Sjunde raden fr. v. Evald Steen, Bengt Box, Georg Persson,
Bror Lindahl, Birger Svensson, Gunnar Lindroth, Oskar
Nordqvist, Oskar Holmgren, okänd, okänd.

Vidare berättar Verner om gruppbilden av GIF 1914, i för
ra numret att den "okände" i sista raden är Kalle Berlin, att
Hellqvist i mellanraden egentligen hette Kalle och att de tre
"okända" är fr. v. Herman Rolf, Linus Lundin.Manne Svens
son. Den okände i främre raden heter Gustav Algolin.
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Jul i Småland på 1750-talet
Dennaju/hälsning innehåller Samuel Ödmanns klassiska skildring avjulfirandet i Vis/anda prostgård i
Småland vid mitten av 1700-talet. Den ingår i Ödmanns bok Minnen och hågkomster (1801), en pärla i
äldre svensk litteratur. Samuel Ödmannföddes 1750 i Vis/andaprostgård där han också växte upp. "Min
nen och hågkomster", som Ödmann skrev under sin tid somprofessor i Uppsala i början av 1800-talet, är
delvis en biografi över morfadern, prosten Samuel Wiesel i Vislanda. Ödmann berättar "om det enskilda
levnadssätt, som,Jrån 1600-talet överflyttat, bibehölls till 1773 i hans hus; ochförfattaren, såsom uppfödd
uti prosten Wiesels hus, är 1 stånd att med visshet försvara denna kvarleva."
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JULAFTONEN

Julen var det förnämsta. Man beredde sig därtill i god tid
och avbidade denna högtid med längtan. En julafton var
ett slags årligt jubileum och firades på följande sätt. Då
bestods ingen middag. Man samlades omkring en stor
kittel, i vilken kokades skinkor, bringor etc. Måltiden ut
gjordes av mjukt bröd, som doppades i flottet. Klockan
2 e. m. uppeldades badstugan med björkved och ett äkta
finskt bad tillagades. Drängarna badade vid första vär
men, som ansågs mindre hälsosam. Därnäst infann sig
prosten med sin adjunkt och undertecknad. Man av
klädde allt, och kläderna lades utanför dörren i fria luf
ten. Var och en intog en lave, i mån av den hetta han ås
tundade. Hela ämbaret kallt vatten göts på den upp
glödgade ugnen, som gav en stekande imma, mot vilken
den häftigaste sirok var att anse såsom en förfriskning.
Efter några minuter begynte den nakna och på blotta
brädet utsträckta kroppen starkt svettas. Då gavs åt den
badande en i ljumt vatten doppad björklövskvast, med
vilken han immerfort gisslade sig värre än den argaste
capucinermunk, till dess huden blev eldröd såsom en
kokad kräfta. Därefter nedsteg man och satte sig på ett
bräde, varest en dräng med sina barbariska nävar, före
tog tvättningen från huvud till fot och slutligen göt över
huvudet en full skopa varmt vatten. Här var således icke
ett österländskt bad, vars lenhet och behag så mycket
upphöjes, utan ett bad a la tatare i bokstavlig mening.
Äntligen intogos kläderna utur kölden, som ofta steg till
12 a 16 grader, och man påklädde sig dem utan minsta
olägenhet. Vid hemkomsten fann man uppbäddade
sängar, i vilka man lade sig med kläderna. En lätt svett
ning följde och man uppfriskade sig med gammalt mars
öl, försötmat med honung och kryddat med anis, tillika
med sönderbettatjulbröd. Döttrar och pigor badade slut
ligen på samma sätt. Skymningen var redan inne, förrän
allt detta försiggått.
Omkring klockan 5 a 6 upptändes en blossande jule

brasa och råghalm inbars, som till minst 6 tums höjd, ut
breddes över golvet och där låg till dess trettonde dagen
förbigått, då den utbars genom tramp förvandlad till
boss. Därefter klädde sig hela huset som till ett bröllop.
Prosten och hans fru voro värdfolk och barnen med
tjänstefolk bemöttes såsom julgäster. Borden dukades.
Ett ljus upptändes för varje person. Prosten höll ett litet
tal och utbad över huset en lycklig helgd. Prostinnan
presenterade brännvinsbröd och prosten serverade
brännvinet. En gemensam bordsbön lästes, och man sat
te sig till bords såsom till en av första kyrkans kärleks
måltider. Över allt strålade en stilla glädje och förnöj
samhet. Måltiden öppnades med starkt pepprad lutfisk.
Därpå frambars julsoppan, som endast gavs denna af
ton, och förmodligen endast i detta urgamla hus. Den
var kokad på ryggen av nyss slaktade svin med mjölk,

och var ändeligen mäktig. Vidare kom julgröten, såsom i
hela kristenheten brukligt är, beströdd med anis och soc
ker samt på ytan prydd med utplanterade russin. Mitt uti
gröten var en grop, uti vilken lades smör, som smälte av
grötens värma. Alla åto gröten ur fatet och ägde efter
behag doppa sin sked uti medelpunkten, som kallades
smörhålan. Steken bestod av färska revbensspjäll, och
måltiden slutade med tårta, På tjänstefolkets bord, som i
samma ordning serverades, stod dessutom ett stenfat

_y·-- -- ~....%

~
~
~RJ~-\~44_--J». ,

,I~... ·o/-•~,~//:-: ,~ J\{ .::0~;7i'.f<st;~;·'' :J~I>if~ (2)
r¼I'.::ii- . (~,'¼ . (("~, ,,__n~ fP~k "~·

~ -····~,,·.·...-;.-•~--~-i.:~-·..

"",1~;,,
,: ·.

.i
"· rfl{i)~""· <:fft,~bc...,,.,

•1?0

Teckningar: Calle Blomqvist

17



med kokade bondbönor, över vilka var gjutet det flott
som vid kokningen avskummades. Detta fat var en
moralisk erinran att ingen borde äta sig så mätt, att han
icke orkade ännu förtära en böna. Också tog varje per
son en sådan, sedan han slutat sin måltid.

Då man uppstått från bordet sjöngs: Lovad vare du
Jesu Krist och gemensam aftonbön hölls. Alla ljusen
släcktes, utom prostens och prostinnans, som brunno
hela natten, men, till förekommande av våda, sattes på
golvet i en kopparkittel. Dessa ljus tilläts icke att putsas
av ljussax. Man hade en fornsägen, att om de brunno
orörde, så skulle vid det ögonblick, då Kristus föddes,
lågan dela sig i tu. Några hade varit så nyfikna att de ut
vakat denna tidpunkt, och det händer ganska naturligt ,
att lågan i ett oputsat ljus delas för ett ögonblick. Detta
var en katolsk kvarleva, och hade sitt ursprung från
munkarne, som vakade julnatt och gjorde denna an
märkning till religionssak.

JULDAGEN
Man gick till sängs, och julmorgonen klockan 2 ringdes
första gången. Andra gången ringdes klockan 3, och
ottesången begyntes klockan 4. Såsom den årstiden säl
lan var slädföre, samlades socknens ungdom till fots.
För varje gård hade man tillagat ett offantligt bloss, som
kallades tanne, och bars antänt för sällskapet att upp
lysa mörkret. Det var en verkeligt skön syn att, omkring
klockan 4, se dessa bloss från alla sidor nalkas, åtföljda
av muntra kyrkogångare. Det var en förnyelse av Roms
Tredre. Vid ankomsten till kyrkan formerades av dessa
bloss ett ofanteligt bål. Var och en ökade det med kvarle
van av sitt bloss, så att hela kyrkovallen syntes i full
brand.
Julottans gudstjänst firades så, att man, vid dagens

första gryning, under kommunionen, sjöng: Den signade
dag. Aldrig kunde större glädje framlysa vid någon and
akt, än vid denna psalm. Den kunde endast jämföras
med grekiska kyrkans jubel vid påskdagsutropet: Kris
tus är uppstånden.
Efter slutad gudstjänst klockan 9 f. m. spisades strax

middag och man tog med en god middagssömn ersätt
ning för morgonens högtidlighet. Snibbskålarna sträck
te sig den dagen även till husets drängar.
Julhögtiden tillbragtes sedan med oskyldiga nöjen.

Julekalasen inföllo och allt andades glädje. Vår tids kort
spel och valsning utgöra allt. Men forntiden var outtöm
lig på omskiftande förnöjelser. Man såg nästan alla de
lekar, som förekomma i den bekanta visa, och många
flera, som där icke ingått. Åtskilliga gammaldagsdanser
omväxlade med pantlekar. Man dansade vid sång, som
hade namn av julpantlekar. Man dansade vid sång, som
hade namn av julvisor. Sången bestod ej blott av toner,
utan av ord, som förenades med action. Danserna be
stodo mest av ringdanser, vid vilka vissa personer växel
vis agerade. Än föreställdes frierier med bifall eller korg;
med låtsad enträgenhet och lika låtsad ovilja, som äntli
gen förvandlades till medlidande och allt slutade med
bröllop, så att omsider hela sällskapet bestod av idel hjo
nelag. Mången flicka stod där flera resor brud, utan
någon minsta jalousie. Vid melodien av folie d,Espange
dansades en rätt artig ringdans, på det sätt, att mankönet
immerfort avancerar åt höger och fruntimren åt vänster
samt vid vart möte fattar varandra under armen och gör
en halv svängning. Denna oupphörliga ordning, med
synbaraste oordning, är icke oangenäm. Mar:i hade ock
flera pantornin-danser. T. ex. dansen föreställde en väv
nad. Sällskapet delades partals i tu, och paren skiftesvis
emot varandra korsades, än med upphöjda händer över,
än med nedfällda huvud under de mötandes händer. Det
ta föreställde vävstolens skäl vid trampningen. Emellan
vart par lupo barnen såsom skottspolar. När man vilade,
anställdes sittlekar av hundrade förändringar, dels med
panter, som alltid förvarades av prostinnan och återlös
tes med domens verkställande, ofta sinnerik nog; dels
med tillviskade frågor, på vilka den å andra sidan sittan
de viskade svar, utan att känna frågan. Vid detta allt
iakttogs den strängaste vård över ungdomens seder.
Prosten själv var närvarande långt fram på morgonen,
och minnet av hans forna ungdomsnöjen lyste i hans an
letsdrag.

God Jul och Gott Nytt ir
Ett inbetalningskort följer med som bilaga för att underlätta för våra prenumeranter. De som redan har av
drag behöver inte använda det. Glöm inte att uppge ändrad adress till redaktionen.
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KONSUM• DOMUS.
Konsum/Domus
Inom kort blir det aktuellt att sätta punkt för ytterligare
ett verksamhetsår - 1976. Gör vi en snabb återblick kan
med fog sägas att året varit händelserikt och fyllt avmånga
arbetsuppgifter av ovanlig karaktär. Vad som framstår
som den stora händelsen för oss är naturligen att vi nu
genomfört om- och tillbyggnaden av Domushuset. Nu
kan vi skåda huset i sin nya skepnad och vi tror att det
väl fyller måttet för ett trivsamt, överskådligt och be
kvämt inköpsställe. En del av huset är vår restaurang
som också fått välbehövliga utrymmen och en utform
ning som redan gjort den till ett omtyckt, avstressande
och bekvämt matställe. Till detta kan läggas att arbets
miljön för våra anställda på ett betydelsefullt sätt kun
nat förbättras.

Många ingrepp har skett i bl. a. den gamla husdelen
med åtföljande störningar av större omfattning än vi
kunnat förutse. Trots detta har de olika avdelningarna
klarat sin försäljning mycket bra.

Vi står nu inför slutspurten för året med julmånadens
alla satsningar. Våra butiker och vårt varuhus julbeto
nas och laddar upp med varor av alla de slag. Vi hoppas
att våra medlemmar/konsumenter ska återfinna det
mesta av det som behövs i form av julklappar och övri
ga varuslag. Därmed spar många både resor och tid.

Invigningen
eller nyöppningen av vårt nyare Domus skedde den 14
oktober. Gustavsbergs Blåsorkester spelade och styrel
sens ordförande Linus Lindvall invigningstalade. Där
med markerades att säljlokalerna i sin helhet kunde tas i
bruk. Möjligheterna att ta sig fram i de olika avdelning
arna har starkt förbättrats och utrymmena för visning
av varorna är betydligt större. Utvecklingen som följt ef
ter "färdigställandet" visar också att våra medlem
mar/konsumenter börjat att på rätt sätt återfinna de
varor som tidigare knappt varit synliga.

Klädvisningen
som skedde i vår Domusrestaurang den 19 och 20
oktober tilldrog sig stort intresse. Båda kvällarna var
fullsatta vilket innebär att mellan 3-400 personer delta
git. Detta tycker vi var trevligt och inspirerande och vi

hoppas att alla som deltagit fått många fina tips om de
varor som finns i huset.

Informationsmöte
med föreningens fullmäktige, styrelse, revisorer och rep
resentanter för de anställda hölls den 15 november. Från
den nyligen avhållna Konsumentkongressen i Göteborg
lämnade Ove Ericsson och Erik Lindblom en intressant
rapport kring olika frågor som behandlats. I övrigt in
formerades om föreningens verksamhet för innevarande
år och kring gjorda bedömningar för kommande verk
samhetsår. Information lämnades också från vårt varu
hus i olika aktuella frågor.

Komplettering i varuhusentren
För att ytterligare kunna eliminera drag och kyliga
vindar som gärna letar sig in genom varuhusentren,
kommer vissa kompletterande arbeten att ske. Arbetena
innebär att vi fullföljer vissa tidigare fö.,rberedda möjlig
heter med luftridå som kompletteras med ett förlängt tak
och en glasad skärmvägg mot parkeringen. Därmed lö
ser vi också påtalade risker att främst barn rusar ut i
gatan framför entren.

Verksamheten 1976
har fortfarande en betydande del som vi saknar sam
manfattande redovisning över. Säljutvecklingen känner
vi något längre och där noterar vi att föreningens livs
medelsförsäljning, försäljningen i restaurangen och
möbler betydligt överskrider budgeterade tal, medan
specialavd. i varuhuset p. g. a. tidigare nämnda stör
ningar inte nått upp till den höga målsättningen i bud
get. Vi är dock nöjda med vår totala säljutveckling och
hoppas nu att återstoden av året ska få en fin och kraft
full säljutveckling. Därmed skapas en god grund för att
klara årets olika kostnadsökningar där bl. a. ökade
hyres- och avskrivningskostnader för gjorda investe
ringar ingår, men också möjligheter att göra ett för året
tillfredsställande bokslut.

Ett, varmt tack till alla för god uppslutning under det
år som snart gått tillända och välkommen åter att handla
KONSUMENTÄGT under nästa år.

VI ÖNSKAR EN RIKTIGT GOD JUL och ETT
GOTT NYTT ÅR 1977!

PAN

HÅLL SKÄRGÅRDEN REN
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Vi har lämnat fabrikeri
På Säby var det stor avtackning den 19 oktober. Det var
HPF, som samlat långtidsanställda som slutat, till en
trivsam och gemytlig samvaro. Mycket blev berättat un
der lunchen och senare vid kaffet om allt som hänt un
der de många åren. Fabrikschefen Gösta Westh ochför
män, tackade varmtför gott medarbetarskap och det var
intefå år det varfråga om. Härfanns ingaflyktiga an
ställda även om ingen kunde slå Sigge t. v. stora bilden.

Sigurd "Sigge" Pettersson är nämligen veteran med
52 tjänsteår på HPF. Sigge kan visa upp ett halvt sekels
arbete som tallriksformare, vem gör efter det? Jobbade
på benporslinsavdelningen till sin pensionering.

Om någon tror att Sigge ligger och drar sig om mor
narna nu efter ett helt livs morronslit, så är detfel. Han
är morronmänniska, med känsla för naturen och kär
lek till långa promenader i gryningen och att vandra
kommer han att fortsätta med, så länge han kan.

Bredvid Sigge står Aramis och framfår dem Elvira
Fonsati. Aramis och Elvira Fonsati kom hit till Farsta
viken med denförsta yrkeskunniga gruppen porslinsar
betarefrån Italien 1947. Alltsedan dess har de arbetat
tillsammans på gjutningen, HPF. Det blir 29 år nu, när
de beslutat att återvända till Laveno och ta det lugnt
hemma i sitt sköna land, några årföre pensioneringen.
Stora delar av deras hjärtan är dock kvar i Gustavs-
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berg eftersom sonen Fil ippo medfru och barn bor kvar
här.

Orsolina Attini står bredvid Elvira och gläds åt blom
morna hon fått i famnen. Å

0

ven "Lina" kom hit med
gruppenfrån Italien -47 och harjobbatpå HPF med av
brott för barnledighet. Hon har arbetat med gjutning
och de senaste 20 åren på "Cromo ". Lina har slutat med
förtidspension och längtar till barn och barnbarn i
Strängnäs och Italien.

Tredje man från v. heter Ivar Högren. Han kom till
HPF 1954 och har arbetat med lager- och servicejobb
hela tiden. För övrigt blir detfotboll och bandyför hela
slanten.

Han är materialförvaltare eller "Materialare" och
sitterjust nu i "kaffekiosken" vid Domus och säljer lot
terför GIF. En affär som höll på att bli rena "Ebberöds
bank" när kaffet chockhöjdes över en natt.

Ivar kom närmast hitfrån Stavsnäs där hanjobbatpå
skutpråm i många år, han har också varit "månads
karl" på Grand Hotell, Saltsjöbaden.

Sista man på storafotot är Karl Ekström, som kom
hit 1940/rån Kummelnäs och till Farsta. Han har varit
djurskötare i 33 år men de tre sista åren har han arbe
tat med städning på HPF. Innan han kom hit till Gus
tavsberg har han jobbat som gårdskarl hos "grevar och
baroner" under sitt liv.

På den lilla bilden, motstående sida, står Anton
Mört!. Han kom hit 1951 och har alltså arbetat här i 25
år. Kom först till HPF men övergick senare till pann
centra/en där han kunde praktisera sitt 20-åriga yrkes
kunnandefrån Bajern. Han är en god schackspelare och
kom tidigt med i schackklubben och det gickju bra, för
schackspelare finns inga språksvårigheter. Nu har An
ton Mört! gått iförtidspension ochfår tid att ägna sig åt
bl. a. schackproblem.
Vi skickar alla våra varma hälsningar och önskar

dem en givande pensionstid, fylld av meningsfulla sys
selsättningar och en aktiv gemenskap med hela samhäl
let.

Wilhelm Karlsson har gått i pension. Han började som
konstruktör 1951, blev ganska snabbt konstruktions
chef och byggde upp vårt konstruktionskontor. 1967
övergick Wilhelm till vårt utvecklingslaboratorium, som
då var beläget i Västra Portstugan. I den nya VVS- &
VA-utvecklingsavde/ningen som växte fram på TEC
hade Wilhelm bl. a. ansvaret för laboratoriedelen. Vi
önskar Wilhelm många sköna år och hoppas hanfår tid
att ägna sig åt sina hobbies, läsning och fotografering.
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Många veteraner deltog i MJK-firandet. Nuvarande ordf
Sune Thomasson hyllade särskilt Sven Andersson t I'

och Karl Hjelm, sekr resp revisor vid klubbens bildande
år 1926!

MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vänskapsfotboll
GEM-klubben stod i tur för värdskapet, då den årliga
fotbollsduellen med Fagersta AB/Långshyttan utkäm
pades den 18 sept. Matchen, som spelades på Möln
torps IP, blev en mera underhållande än spännande upp
görelse. Hemmalagets "risktagning" att föryngra man
skapet på ett par platser gav snabb utdelning: redan i
pausen stod det 3-0! Andra halvlek slutade 3-1, varför
"de våra" oartigt nog vann med sex mål mot ett. Ingvar
Widell straffspark, Sivert Wallberg två mål och Tage
Gunnarsson tre mål, blev segerskyttar, medan Mauritz
Fors svarade för Fagersta-målet. Båda lagen spelade
vårdat med bra passningar. Gästernas försvar hade svå
righeter med att hålla hemmakedjan på avstånd, varför
målvakten Christer Willborg - som gjorde en stark in
sats, fick en otacksam uppgift. Som vanligt blev mat
chen en trevlig upptakt inför "banketten" på Stenköket,
Strömsholm, varpå GEM-klubben inbjöd till "Slotts
bal" i samma lokaler, till musik av Mysells Trio.

Avd trotjänare
Uppsättare Stig Andersson och svetsare Lars Öster har
ihågkommits av företaget för 25 tjänsteår.

Klubbjubileum
Mölntorps Idrottsklubb firade i augusti 50-årsjubileum i
Strömsholm med 120 festdeltagare. Bland gratulerande
grannklubbar, MIK-veteraner m tl återfanns också AB
Gustavsbergs Fabriker. Klubben har fyra sektioner i
god verksamhet: bandy, brottning, judo och volleyboll.
Vid årsskiftet var medlemsantalet I 77. Huvudstyrelsen
består av ordf Sune Thomasson, kassör Sten Anders
son, sektionsrepresentanterna Sigfrid Karlsson, Åke
Norström, Christer Svensson, Roger Sandberg samt
sekreteraren.

L Johansson

Matchledaren Mikael Olsson, Fagersta, "övervakar"
handskakningen/öre kick ojfmellan Lars Göran Jöbo,
Långshyttan t h och Ingvar Widell, Mölntorp.
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Björnkärret bygger
småhus
Den här glada björnen står välkomnande på backkrö
net vid Björnkärret. Uppmaningen att, akta barnen, är
befogad. Hermeli~vägen mellan villor och radhus är
bara lämpad för krypfart. Barn rusar fram på vägen,
parkerade bilar skymmer sikten och gatan är den enda
naturliga lekplatsen på alla nya områden. Det borde
vara lag på att lekplatser skulle iordningställas till in
flyttningen.
På krönet av berget, bakom björnen, mellan villorna

och Skeviksvägen byggs nu 38 grupphus, färdiga till
sommaren. Av dem är 30 enplans villor med inrednings
bar vind och 8 souterränghus. Det är BPA, Byggnads
produktion AB som är totalentreprenörer. Just nu
sprängs det friskt i berget och 38 lyckliga familjer går i
förväntans tider. Av de 38 villorna får fabriken hälften
till sin kö och kommunen delar ut 19 till sina husspeku
lanter.

Tomterna blir friköpta och kostnaden för hus och
tomt beräknas bli 250.000 kr. Köerna är långa och
"många känner sig kallade men få blir utvalda". Det
börjar bli ont om bostäder i Gustavsberg och kommu
nen planerar att bygga flerfamiljshus i slutet av 1977.

Brev till syster Birgit
Den 28 okt. 1976 fyllde, otroligt nog, av utseendet att döma,
syster Birgit på Gustavsgården i Gustavsberg 50 år. Ett stort
antal pensionärer och anställda åkte med buss till Mariestad
och uppvaktade syster Birgit i hennes hem. På grund av sjuk
dom kunde jag själv inte delta och vill därför så här post fes
tum ansluta mig till hyllningskören.

Syster Birgit anställdes som föreståndarinna den 1 okt.
1955. Det var gamla, slitna lokaler, men syster Birgit fortblev
sin första arbetsplats trogen och i mitten av 60-talet kunde hon
tillsammans med de gamla flytta in i nya exklusiva lokaler rita
de av arkitekt Nielsen. Med sitt mjuka sätt sprider syster Bir
git trivsel omkring sig och med hjälp av sina fina medarbetare
har hon verkligen lyckats med att göra Gustavsgården till ett
hem i dess egentliga bemärkelse. Hon har en enastående för
måga att med fester och andra arrangement göra hemmet
mänskligt. Tack Birgit för de 20 årens insats för åldringsvår
den i Gustavsberg. Jag önskar Dig lycka till och hoppas att
Du stannar kvar hos oss ännu många år.
Det gläder mig att i dag kunna säga att arkitekt Nielsen nu

är i full gång att rita ett förslag till förbättring av Gustavsgår
den enligt nya moderna principer.

Lycka till och Tack

Fritz Berg
Sociala Centralnämndens ordf.
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Wilhelm
Forslund

E. HULTMANS FOTOALBUM
Till Gustavsbergaren
Jag sänder härmed enligt löfte ett gammalt fotografi
kort avWILHELM FORSLUND. Det visar honom un
gefär som jag minns honom när jag började på kontoret
strax före sekelskiftet. Han hade då just blivit pensione-

rad och firat sin sjuttiofemårsdag och därför dragit sig
tillbaka från de mera krävande uppgifterna men brukade
alltid varje dag komma ned på kontoret där han varit an
ställd sedan 1860,talet när Zielfelt var disponent d. v. s.
innan brukspatron Odelberg övertagit ledningen av fab
riken.

I sina yngre dar hade Wilhelm Forslund fört ett mera
äventyrligt liv bl. a. vistats i Amerika som guldgrävare
av vilket dock resultatet visade sig mindre lyckosamt
utan i stället mera mödosamt. Han brukade säga att
ingen på fabriken här hade fått slita så ont som han och
hans kamrater fick därborta och att de därför måste
återvända hem till Sverige.
Om atmosfären på fabrikskontoret ibland syntes en

besökande vara sträv och litet kylig, var det på For
slunds kontor helt annorlunda, han var gladlynt och
hade sinne för humor, alla gav han tid till en liten prat
stund och nästan alla måste ta sig en pris snus ur hans
näverdosa. Han hade väl aldrig någon mera ledande
ställning, men han var en fin representant för det nu
bortgångna släkte som kallades brukstjänstemän, som
med lojalitet till företagsledningen hade även en stor för
ståelse för dessa som voro i en mera beroende ställning.
Wilhelm Forslund avled år 1900 efter över 40 års

tjänst och på kransarna från fabrikspersonalen stod det
"Med tack för alltid visad vänlighet" och vid hans jord
fästning som förrättades av pastor Axel Jonson i lngarö,
som även var brukspredikant vid Gustavsberg yttrade
denne "att idag var det sorg icke endast för de anhöriga
utan för hela Gustavsberg, när mannen av den gamla
stammen hedersmannen Wilhelm Forslund gått bort."

E. Hultman

EMIGRATION
PÅ GOTT OCH ONT
På 1890-talet, mellan den 4
Juli och 9 sept. utvandrade
67 gustavsbergare till Bra
silien. Ditlockade av löften
om egen jord och goda ar
betsfortjänster. Det "nya
livet., blev en mardröm för
emigranterna. Dåliga ar
betsloner, bostäder med
}ordgolv, utan eldstäder,
tropiska sjukdomar och
ovana förhållanden knäck
le de flesta. Endast några
Jå lyckades återvända till
hemlandet. Bilden t. v.
"Bleka" Anderssons barn.
Fam. emigrerade till Bra
silien.
Bilden till häger visar en
familj som lyckades bättre
med sin emigration. Snic
kare Hellqvist emigrerade
till Nordamerika vid sam
ma tid och lyckades att
skapa sig en god framtid
för sig och sin familj.



Gustavsbergs Ju/tallrik 1976

Jultallrik- 1976
Gustavsbergs Jultallrik 1976 har julljus som motiv och
har ritats av Sven Jonson. Färgen är vackert blå. Den
har, som alltid, gjorts i begränsad upplaga och har sålts i
varuhus, butiker och i vår egen porslinsaff'år hela hös
ten.

Om den fortfarande finns kvar i handeln när denna
tidning utkommit det står i stjärnorna, men att

Hagalundstallriken nr 3
inte finns att få tag i det vet vi med säkerhet. Den såldes
ut av DOMUS Solna, som beställt den med ensamrätt,
på 90 minuter, antalet var 4 000.

En 300 m lång kö väntade vid öppningsdags. Tallri
karna räckte inte långt och det blev gråt och tandagniss-

Hagalundstallrik nr 3

Ian bland dem som blev utan. Vi här i Gustavsberg kan
inte (så gärna vi än ville) hjälpa dem som ringer hit i sin
nöd. Beställaren bestämmer upplagans storlek och skö-
ter försäljningen. •

Sven Jonson har ritat förlagan och gjort dekoren till
Hagalundstallriken efter ett båtsmanstorp i Hagalund,
som revs 1955. I kvällspressen har felaktigt uppgivits,
att en målning av Olle Olsson-Hagalund, har bestått
motivet.
På tallrikens baksida står en vers ur Hagalunds Min

nesskrift 1924. Diktaren är Martha Raxells far, bygg
nadsing. Karl Lindström och den lyder:
Där tallskogen förut stod mossig och tät
och skatorna redde sitt bo,
din redlige byggare röjde och slet,
ej unnade sig någon ro.
Han timrade dina hägnande hus
i morgonens gryning och kvällningens ljus.

Värmdö
Kommunbibliotek

Öppethållningstider:
Måndag tomfredag kl 10.00-16.00, 18.00-20.00

Keramiskt Centrum
stänges för säsongen den 2 okt. Visas endast på beställ
ning. Ring Besöksverksamheten, AB Gustavsbergs Fab
riker tel. 0766/391 00. Inom fabr. 324.
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GUSTAVSBERG

Födda

3/IO son till Oiva Johannes Saarinen o. Aila Onerva Nurminen f.
Syrjänen, Idrottsv. 8

4/10 son till Birgitta Cecilia Helin, Markörst, 10
6/10 son till Bo Olof Bergman o.h.h. Barbro Elin Sueli f. Vingren.

Markörst. 7
9/10 son till Timo Antero Heikkilä o.h.h. Aino Inkeri f. Pälsyna

ho, Skyttev. 11
12/10 son till Nils Åke Olausson o.h.h. Kerstin Kristina f. Nilsson.

Skyttev. 18
25/IO son till Inger Mari-Louise Bergsten, Björnskogsv. 14
26/10 son till Rauno Olavi Tuominen o.h.h. Merja Mai-Britt f.

Vuorinen, Meitens v. 9

Vigda

16/10 RolfChrister Wallen och Gurli Margareta f. Lindeberg

Döda

20/IO Agnes Matilda Edman f. Andersson. Mariag. 11. 91 år

Gustavsbergs församling

Barnens kyrkdmme
Ny termin inleds med julfest söndagen 9 januari efter familjeguds
tjänsten i kyrkan, kl 11. Därefter är det kyrktimme för alla barn i åld
rarna 4-13 år varje helgfri lördag kl 10-11.

Vardagsverksamheten för barn Quniorema)
Björnskogsv. 52 varannan tisdag kl 18-19.30 med start tisdagen 18
januari. Hästhagsskolan varannan torsdag kl 18-19.30 med start
torsdagen 20 januari. Lek, pyssel, hobby, gemenskap ...

Damfilmkl ubben
Terminen startar torsdagen 3 februari och därefter torsdagar enligt
särskilt program. Visningarna sker på följande platser i Gustavs
berg: Munkmoraskolan kl 9, kl 15 samt Hästhagsskolan kl 16.15.

Kyrkans Ungdom (tonårsprogram)
Start sker onsdagen 19 januari kl I 9 med filmafton i Ekedalsskolan,
Därefter varannan onsdag kl I 9 enligt särskilt program.

Musiken i kyrkan
Kyrkans tre körer, Motettkören (äldre), Ungdomskören och Sankta
Ceciliakören (barn) tar emot nya deltagare i alla stämmor. Körerna
medverkar i kyrkan vid gudstjänster och musikprogram samt gör ib
land "gästspel" på andra orter. Upplysningar och anmälningar hos
musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15 eller till pastorsexpe
ditionen, tel 300 52.

Studiecirklar
Studiecirklar planeras eller pågår i flera olika ämnen. tex. resecirkcl
till Skottland, bibelstudiecirkel, konsthantverkscirklar. "familjeliv".
föreningsteknik, musikcirklar, "en vuxens sorg" mm. Är du intres
serad inför vårteminen, så hör av dig snarast till församlingsassistent
Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52 eller 08/742 24 07.

Upplysningar
Musiken: Musikdirektör Hans Björklund. tel 300 52. 08/40 49 15.
Barn, konfirmander, ungdom samt studiearbetet: Församlingsassi
stent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52, 08/742 24 07.
Förrättningar. själavård, gudstjänster: Kyrkoherde Hans E_kström.
tel 300 52.

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och VÄLKOMMEN TILL
HELGERNAS GUDSTJÄNSTER önskas alla Gustavsbergare!

Hans Ekström, kyrkoherde

Tack
Till arbetskamrater, vänner och Gustavsbergs Fabriker
ett varmt tack för deltagande och blommor vid min
makes, Nils Höjer, bår.

Elna Höjer

Ett varmt tack till fabriksledning, arbetskamrater och
vänner för all uppvaktning, blommor och presenter vid
vår pensionering.

Aramis och Elvira

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater och vänner för all uppvaktning på min hög
tidsdag.

Ingegerd Bylund

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Torborg Flodmark

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

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

Efter kontorstid:
435843.435008,409490
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INGARÖ

Födda
23/10 son till Lars Olov Birger Eriksson o.h.h. Anita Christina Eli

sabeth f. Hamlin, Marikaväg. 34

Efter julhelgen börjar församlingsverksamheten enligt följande:

BARNENS KYRKTTMME inleder vårterminen med Julfest efter fa
miljegudstjänsten på Trettondedagen den 6/1. Därefter blir det Kyrk
timme varje helgfri lördag kl 9.30.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN startar i slutet av
januari. Kontakta pastorsexp. tel 27002.

TRIVSELKVÄLLARNA I INGARÖHEMMET startar torsdagen
den 20/ I kl I 9.30.

INGARÖ KYRKLIGA SYKRETS samlas som vanligt varannan
onsdag kl 13 med början den 2/2 i Ingaröhemmet.

STUDIECIRKEL FÖR PENSIONÄRER varannan tisdag kl 13.30
startar i slutet av januari.

JUL- och NYÅRSHELGENS
GUDSTJÄNSTER I

INGARÖ KYRKA

BIBELSTUDIUM varannan tisdag kl 19.30 med början den 1/2 i
Ingaröhemmet.

GUDSTJÄNSTERNA:
Högmässa firas varje sön- och helgdag kl 11.
Helgmålsbön I :a lördagen i varje månad kl 18.

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA
INGARÖBOR!

Julafton
Juldagen

A nnandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Sänd efter Nyår
Trettonde-
dag Jul

I Sände Trett

24/12
25/12

26/12
31/12

1/1
2/1

6/1

9/1

16.00 Julbön
5.00 Julotta
7.00 Julhögmässa

11.00 Högmässa m. nattvard
23.30 Nyårsvaka
l i .00 Högmässa
11.00 Högmässa

I 1.00 Familjegudstjänst
- Julfest i Ingaröhemmet
för deltagarna i kyrkans
barnverksamhet.
11.00 Högmässa
18.00 Vi s;unger tillsammans

julens sånger
och psalmer.

Tack
Ett hjärtligt tack till alla, som uppvaktade mig med
blommor, presenter och vackra ord i samband med min
avgång. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till alla
mina arbetskamrater på SPFs lunchrumför gott kam
ratskap samt tillAB Gustavsbergs Fabrikerför de 18 år
jag arbetat där. Med vänlig hälsning

Maj Hansson

VITA HÄSTEN
Konditori och Restaurang med matsedel

öppnar igen Nyårsafton
efter ombyggnad av lokalerna

Egen pizzatillverkning
Färdiglagad mat på beställning
för hämtning eller leverans

VÄLKOMNA

Rade Janic
Tel: 304 29

u!1ariasalongeru
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

lnneh: Susanna Jensen

.. EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla kunder på
MARIASALONGEN

AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB
KARLSKRONA e Tel. 0455/22 990

Böcker • Tidskrifter • Blanketter
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Farsta trädgård, Gustavsberg! Gustavsbergs Damfrisering
Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
och snittblommor i riklig sortering

Även hem·sändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

Innehavare I. Håkansson

Ovre Stenhuset Tel. 309 63

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året'

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

En God jul och Gott Nytt Är
tillönskas alla kunder

C)1rJaflens 9fPrr{risering
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326. 60

Öppettider:
Måndag-tisdag 20, 21/12
Onsdag-torsdag 22, 23/12
Julafton
27~36/12
Nyårsafton 31/12

kl 9-18
kl 9-19

stängt
kl 9-18
kl 9-13

mätare
Martin Lövgren

Tel. 314 29

Qod iul
och Qoll nlJII år

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJÄSER

GOD JUL OCH
•GOTT NYTT AR

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

GUSTAVSBERGS ELBYRA AB
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Ruterisväg 18

Tel. 0766/303 05 (telesvarare) och 324 10

Fullsrandig El service,

El installationer o. reparationer

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTf NY'IT ÅR

VÄRMDÖ ELTJÄNST AB
Markörplan I

Tel 324 00, 340 70, 325 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt GOD JUL och tack för det gångna året
GOTT NYTT ÅR

Lennart Andersson Ronald Löf
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INGARÖ
TRÄVARU AB
ALLT FOR BYGGET

FRÅN GRIND TILL TAK

TEL. 0766 - 271 00

Vi tacka ärade gäster
och personalen
för det gångna året

och tillönska

4od iui
och Goll ttyll {J,

Gustavsbergs Folkets Hus
och Parkförening

Styrelsen

önskas
LÄSEKRETSEN

från
REDAKTIONEN

f;Junvors <Jlrr{risering
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 8.30-12.00
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTI NYTI AR

Välkommen på det nya året

.9t.nifas CDamfriserin<J
Klostervägen 25

tel. 318 25

Opper tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God jul! Gott Nytt Är!

TELEBIBELN har ordet. RING 0766/302 16
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Ju/tidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA

JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
SÖNDAG 2/1
TRETTONDEDAG JUL, 6/ 1

LÖRDAG 8/1
SÖNDAG9/l

SÖNDAG 16/1
TORSDAGAR
LÖRDAGAR (helgfria)

16.00 Julbön
7.00 Julotta. Kyrkans tre körer, stråkar.

11.00 Högmässa med Nattvard
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa med Nattvard
11.00 Högmässa. Dopdag.
11.00 Högmässa. Motettkören medverkar. Missionens dag.
18.00 "Julens sånger och psalmer". Kyrkans tre körer. stråkar.
13.00 Gudstjänst för hörselskadade
11.00 Familjegudstjänst. Efteråt julfest för barnarbetets deltagare

och deras familjer.
11.00 Högmässa med Nattvard
19.30 Bön och bibelläsning
18.00 Orgelmusik

Gustavsbergs Missionsförsamling
vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster

och önskar envar en meningsfull Jul- och nyårshelg.

Söndagen den I 9 december:
11.00 Söndagsskolefest, gemensam med baptistför

saml. Medverkan av barn, lärare, Marie m. Il.
Unga röster. Servering, lekar.

18.00 Lidingö kammarkör: "Vi sjunger in Julen".

Juldagen den 25 december:
07.00 Julotta. Olle Ringström, sångare.
09.00 Julandakt, Gustavsgården.

Annandag Jul den 26 december:
11.00 Missionsgudstjänst, Olle Ringström, Birgit

Lindberg. Insamling för SMF:s yttre mission.

Nyårsafton:
18.00 Gemensam nyårsbön

Lindner/O. Ringström.
Baptistkyrkan. T.

Söndagen den 19 december:
11.00 Söndagsskolans julfest. I Missionskyrkan.
18.00 "Vi sjunger in julen". Lidingö Missionskyrkas

kör. I Missionskyrkan.

Lördagen den 25 december (Juldagen):
07.00 Julotta. Torgny Lindner.

Nyårsdagen den I januari:
11.00 Gudstjänst. HHN. Olle Ringström gemensamt

med baptistförsaml.

Söndagen den 2 Jan:
11.00 Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan, Torgny

Lindner.

Trettondedag Jul den 6/ I:
14.00 Julfest för hela familjen i Skälsmara missions

hus.

Lördagen den 8 januari:
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum/församl. an

svarar.

Baptistkyrkan
Fredagen den 31 december:
18.00 Nyårsbön.

Söndagen den 2 januari:
I 1.00 Gudstjänst med HHN.

Söndagen den 9 januari:
11.00 Gudstjänst. Torgny Lindner.
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Stående från v. Harry Pettersson, Sven Ullberg, Sture Liljekvist, Rune Roos (Andersson), Gustav Falk (Gustavs
son), Axel Thun, Hilding Engströmer (Ohlsson). Sittande fr. v. Irma Pettersson, Elsa Larsson (Karlsson), Astrid
Mattsman (Fall), Aina Lindahl (Magnusson), Lisa Åkerström (Hellström), Edit Karlsson (Axel!).

Skolträff
Fredagen den 12 november 1976 hände det. Fröken
Anna Anderssons klass, årskull 1910 samlades.
Detta var femte gången. Men leden sedan sist hade

glesnat, några hade förhinder, det var synd.
Just en sådan här dag glömmer vi att vi är pensionä

rer. Den ena skolhistorien avlöste den andra, i dag en
bart roliga, men så lagom i skeendets minut.
Det var hjälpflickan som fick lite överbliven mat av

fröken, inte alltid dagsfärsk, men hon hade många sys
kon, då får man niga och tacka, men med lite papper och
flinka fingrar försvann den. Några minns den stora äp
pelskörden på hösten. Fröken pekade ut några i klassen.
Däribland jag själv - detta var den tidens rangskillnad.

Men frukten var grann där den låg i stora korgar och vi
scm ingen trädgård ägde blev lätt långfingrade, skolväs
kan fylldes men fy, vad timmarna tills hemfärden sked
de var långa.

Vår klass gjorde många utflykter per båt, kl. sju på
morronen samlades vi, ofta sjöng vi, "Klinga min sång",
tänk er själva. Fröken bjöd på karameller. Men det värs
ta återstod, uppsatsen som skulle skrivas, och ge bevis
på vem som hade varit mest uppmärksam och nu skulle
ju den som hade svårt med stavningen avslöjas. Men i
dag bara roligt - alla oförrätter glömda - festen lyc
kad!

AL

Tack
För vänlig hågkomst på min 50-årsdag ber jag härmed
få framföra mitt hjärtligaste tack.

Edmund Sandström

Ett varmt tack till fåretagsledning och arbetskamrater
för vänlig hågkomst vid min pensionering.

Wille Karlsson

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning med anledning av
min födelsedag. Harry Box

Ett hjärtligt tack till släkt och vänner, arbetskamrater,
Kyrkliga arbetskretsen, Lottakamrater, pensionärs
föreningen samt Blomsterfonden, som gjort min BO-års
dag så ljus och minnesrik.

Katarina (Karin) Johansson
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PÅ LÄIT SVENSKA

Svårt val för Brani:
Kompisarna eller förberedelse-klassen?
B Branislav Slavic är sju år. Han går i första årskur

-sen i en jugoslavisk förberdelse-klass i en skola i Stock
holm. Han kallas nästan alltid för Brani.
Det är åtta barn i klassen. De kommer till och från

skolan med skol-skjuts från olika delar av staden.
Barnen får gå två år i förberedelseklassen. Sedan får

de gå över till svenska vanliga klasser. De läser också
svenska under de två åren.

Nikola, Branis pappa, berättar:
- I våras fick vi ett brev från hemspråks-läraren i

skolan. Hon bjöd in oss till ett studie-besök i en av sina
klasser. Min fru Bosiljka och jag gick dit med Brani. Vi
fick se hur de arbetade i klassen. Vi tyckte att det såg bra
ut. Jag frågade Brani efteråt, om han trodde att det skul
le bli kul att gå i en sådan klass. Det trodde han.

Kompisarna i en annan skola.
- På dagarna, när Brani inte är i skolan, går han på

ett fritids*. Det ligger inte så långt från oss. I samma hus
finns ett dagis*. Där var Brani ända sen han var sex må
nader gammal. Det var som ett andra hem för honom.
Där fick han sina bästa kompisar.
- Kompisarna är nu på samma fritids som Brani.

Men de går i en annan skola. Där finns det inte några
förberedelseklasser. Därför går inte Brani där.
- Det var verkligen svårt att bestämma hur vi skulle

göra. Bosiljka och jag tyckte att Brani skulle få under
visning på serbokroatiska. Då skulle vi lättare förstå vad
han berättade om skol-arbetet. Vi skulle veta vad som
hände. Vi skulle kunna hjälpa honom bättre.

Läraren berättade också om undersökningar bland
finska barn. Att de lär sig också svenska bättre, om de
får undervisning på finska.

Men om han kom till den andra skolan, skulle han få
gå tillsammans med sina kompisar. Skolvägen skulle
också bli kortare.
Han måste få skolskjuts.
- Till sist sa vi: Vi vill att han ska gå i förberedelse

klassen. Men skolvägen är för lång. Hon måste få skol
skjuts då. Vi fick inte svar på frågan om skolskjuts, förr
än några dagar innan skolan började. När jag hämtade
Brani på fritids den dagen, berättade jag för honom att
han skulle börja i förberedelseklass. Då började han
gråta. Han ville gå i samma skola som sina kompisar.
Det var svårt. En fritids-fröken hjälpte mig att trösta*

honom.
Brani säger:
- Jag tycker om skolfröken. Jag har en kompis i

klassen som heter Johan. Han bor ända bort i Kärrtorp.

På rasterna leker vi också med de andra barnen i skolan.
Jag tror att det är nästan sjuhundra barn.

Brani visar en skriv-bok. Första sidan är fylld av ra
der med sneda streck;/. Det är början till bokstaven A.
Längst ner på sidan har fröken satt dit en guldstjärna*.

B Invandrar-barnen i skolan kan få träning i hem
språket, stöd-undervisning* på hemspråket och stödun
dervisning i svenska. I en del områden finns det många
barn som talar samma språk. De får ibland gå tillsam
mans i förberedelse-klasser. Där är nästan hela under
visningen på hemspråket. Men de får också lektioner i
svenska.

Efter 2-4 år i förberedelseklass går barnen till en van
lig svensk klass. Men de kan ändå fortsätta med hem
språket och i svenska, om de behöver det.
Från den I juli 1977 måste kommunerna* ge den här

undervisningen, om invandrarbarnen vill ha den.

ORDET BETYDER:
*"'fritids"'=fritids-hem. När föräldrarna arbetar, kan barnet vara på
fritidshemmet på morgonen innan skolan börjar och på eftermidda
gen efter· skolan.
* ..dagis"'=dag-hcm. Ett barn kan vara på daghem tillsammans med
andra. när pappan och mamman arbetar.*tröst/a -ade -at Tråsta
flickanl-.Gör henne glad igen!
*stödundcrvisning -en-sextra hjälp och övning i något ämne. t. ex. i
svenska eller matematik.
*kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter självt. ex. skolor och social-vård där. Varje människa som bor
i Sverige är med i en kommun.
B.=ganska lätt.

Invandrartidningen
Invandrartidningen kommer inte bara ut som på lätt
svenska. En gång i veckan kommer den också på finska
(Viikkoviesti), sebrokroatiska (Nase novine), tyska (Wo
chenspiegel), italienska (L' lnformazione) och grekiska
(Plirofories). En gång i månaden kommer Invandrartid
ningen INFORMATION med text på engelska, franska,
polska, spanska, tjeckiska, turkiska och arabiska. Man
kan om man är intresserad av Invandrartidningen be om
gratis provnummer per brev under adress:
Invandrartidningen PÅ LÄTT SVENSKA,
Box 1406, 111 84 STOCKHOLM
Eller ringa tel 08/23 05 70.
Priset för ett års prenumeration är 15:- kr om man

bor i Norden (Sverige, N_orge, Finland, Danmark). Om
man inte bor i Norden kostar prenumerationen 30:- kr
per år.
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Pmysen: Mera om gumman som blev liten som en
tesked, 122 sid, 9:50
Lindgren: Madicken och .Junibackens pims,
243 sid, 29: -
Stiessel: En häst i huset, 51 sid. 14:50
Pahnke: Britta och Silver sadlar om, 116 sid. 8:50
Herge: Tintin hos gerillan, 62 sid, Il :50
Hitchcock: Skrikande spegelns gåta, 197 sid. 8:95
Almqvist: Annikas och Bettinas lyckohäst,
160 sid, 7:95
Titta ut, 22 sid. 14:75
Beskow: Vill du läsa, 160 sid, 29: -

Ehrenmark: Nu är det klippt, 185 sid, 22: -
Tage Erlander IV, 390 sid, 44: -
Vår kokbok, rikt ill. 640 sid, 70: -
Fuchs: Säg AAH, 150 sid, 19:50
Widding: De fyra ryttarnas tid, 415 sid. 65: -
Seabrook: Trädgårdens buskar, rikt ill 140 sid,
49:50
Stora Husboken, rikt il!. 281 sid, 49: -
Björnberg: Köpa, bygga, bo i villa, 145 sid, 35: -
När Var Hur 1977, 470 sid, 37:-
Beckman: Lisen kan inte sova, 32 sid. Inb. 9:75
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1läpp infärgglädjen 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 Ideerttieå 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 08-52 08 60, Malmö 040-72630, Göteborg 031-83 0440, Kalmar 0480-16975, Växjö 0470-27620, Norrköping 011-12 9105,
Örebro 019-13 0160, Karlstad 054-18 73 50, Gävle 026-18 9900, Sundsvall 060-15 8265, Umeå 090-13 5690, Luleå 0920-28005.


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	GUSTAVSBERGAREN 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	• 
	Inför ett nytt 
	ar 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Stig Ls STRANDEN PÅ PLATS 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	Ett intermezzo i Skurusundet 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Titles
	Gustav Alexandersson 
	Kapten K. J. M. Waesterberg (1863-1929) med sin 
	NACKABOKEN 1976 
	7 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Titles
	Svenska Sjöräddningssällskapets nya räddningsstation på Ornöförfogar över räddningskryssaren Bernhard Ing 
	Ny sjöräddningsstation 
	8 

	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	9 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Titles
	NY SJÖRÄDDNINGSST A TION ... 
	10 
	Har ni sett sån 
	Värmdö Eltj änst AB 
	Tel 32 400, 34 070, 32 560 
	VÄLKOMNA 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	Gustavsbergsrådet bildat 

	Images
	Image 1


	Page 14
	Titles
	Då det var 
	• 
	på F arstaborg 

	Images
	Image 1


	Page 15
	Titles
	SALTSTÄNK FRÅN FARSTA VIKEN· 
	När de sista löven dallrar 
	Julen började tidigt även i forna tider 
	Julen skall göra eder stilla, 
	Julenfår dig kanske att minnas 
	Fråga dina barn om deras julminnen 
	Förberedelserna inför Julhelgen 


	Page 16
	Titles
	Keramikerskolan 1976 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 17
	Titles
	Jubileumsaffischen 
	Margit Lundquister-Virgin med det vackra broderiet, 
	M. 
	Gamla gänget vid Bleksäng 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 18
	Titles
	Jul i Småland på 1750-talet 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	"" 
	,1~; 
	,, 
	.i 
	"· rfl{i) 
	~""· <:fft,~b 
	~ 
	~RJ~-\ 
	,I~ ... ·o/-•~, 
	~/ /:-: ,~ J\{ .::0~;7i'.f 
	<st;~;·'' :J~I>if~ (2) 
	r¼I'.::ii- . (~,'¼ . (("~, ,,__ 
	n~ fP~k "~· 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 20
	Titles
	God Jul och Gott Nytt ir 

	Images
	Image 1


	Page 21
	Titles
	KONSUM• DOMUS. 
	Konsum/Domus 
	Invigningen 
	Klädvisningen 
	I nformationsmöte 
	Komplettering i varuhusentren 
	Verksamheten 1976 
	HÅLL SKÄRGÅRDEN REN 


	Page 22
	Titles
	Vi har lämnat f abrikeri 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 23
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Titles
	MÖLNTORPS 
	Vänskapsfotboll 
	Avd trotjänare 
	Klubbjubileum 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 25
	Titles
	Brev till syster Birgit 
	Björnkärret bygger 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 26
	Titles
	E. HULTMANS FOTOALBUM 
	EMIGRATION 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 27
	Titles
	Jultallrik- 1976 
	Hagalundstallriken nr 3 
	Värmdö 
	Keramiskt Centrum 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 28
	Titles
	GUSTAVSBERG 
	Födda 
	Vigda 
	Döda 
	Gustavsbergs församling 
	Barnens kyrkdmme 
	V ardagsverksamheten för barn Quniorema) 
	Damfilmklubben 
	A. F. B E C K M A N 
	Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB 
	26 
	Kyrkans Ungdom (tonårsprogram) 
	Musiken i kyrkan 
	Upplysningar 
	Tack 
	Affär och kontor: vx 44 98 70 
	Box 4139 - 102 62 Stockholm 
	Efter kontorstid: 

	Images
	Image 1


	Page 29
	Titles
	JUL- och NYÅRSHELGENS 
	INGARÖ KYRKA 
	Tack 
	INGARÖ 
	Födda 
	1/1 
	9/1 
	VITA HÄSTEN 
	VÄLKOMNA 
	u!1ariasalongeru 
	AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB 
	KARLSKRONA e Tel. 0455/22 990 
	27 

	Images
	Image 1


	Page 30
	Titles
	Farsta trädgård, Gustavsberg! Gustavsbergs Damfrisering 
	Tel. 324 88 
	Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter 
	Även hem·sändning utföres 
	God Jul och Gott Nytt År 
	En God jul och Gott Nytt Är 
	C)1rJaflens 9f Prr{risering 
	mätare 
	Martin Lövgren 
	Qod iul 
	och Qoll nlJII år 
	STOR SORTERING 
	I FYRVERKERIPJÄSER 
	GOD JUL OCH 
	• 
	GOTT NYTT AR 
	GUSTAVSBERGS 
	Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00 
	GUSTAVSBERGS ELBYRA AB 
	VÄRMDÖ ELTJÄNST AB 


	Page 31
	Titles
	TELEBIBELN har ordet. RING 0766/302 16 
	.9t.nifas CDamfriserin<J 
	f;Junvors <Jlrr{risering 
	ALLT FOR BYGGET 
	FRÅN GRIND TILL TAK 
	TEL. 07 66 - 271 00 
	INGARÖ 
	4od iui 
	och Goll ttyll {J, 
	och tillönska 
	Gustavsbergs Folkets Hus 
	Vi tacka ärade gäster 
	för det gångna året 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 32
	Titles
	Ju/tidens gudstjänster i 
	GUSTAVSBERGS KYRKA 
	Gustavsbergs Missionsförsamling 
	vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster 
	Baptistkyrkan 


	Page 33
	Titles
	Skolträff 
	Tack 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 34
	Titles
	PÅ LÄ IT SVENSKA 
	Invandrartidningen 


	Page 35
	Titles
	~ 
	111 ••• 
	_...Q 8= 
	~ 
	Lisen kan inte sova 
	Tage 
	3638-3 
	~DOMUS 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 36
	Titles
	1läpp in färgglädjen i ditt nya badrum! 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5



