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Till alla medarbetare,
prenumeranter, läsare
och annonsörer
till Gustavsbergaren
I de sista numren av tidningen Gustavsbergaren har
redaktionen varslat om att tidningen måste upphö
ra i och med att redaktörerna går i pension. Vid sitt
senaste sammanträde den 5/10 1977 beslöt för
eningen slutgiltigt att tidningen skulle upphöra
fr. o. m. årsskiftet 1977-78.

Det är med vemod redaktionskommitten får bö
ja sig för de ekonomiska realiteterna, som ligger
bakom föreningens beslut. Gustavsbergaren har på
sitt sätt blivit en institution, en efterlängtad utgåva,
som sex gånger årligen gett oss kulturella bakåt
blickar och framåtsyftande vyer om den bygd, som
för så många av oss blivit ett med oss själva. Det
har blivit så främst tack vare kunniga, inspirerande
och skickliga redaktörer alltifrån Lövgren, Mo
vinger, Gösta Dahlberg till våra nuvarande Edla
Sofia Arvidsson och Margareta Hald, som på ett
utomordentligt sätt utvecklat tidningen till dagens
kvalitetsprodukt. Styrelsen tackar dem för deras
framgångsrika arbete med Gustavsbergaren och
den insats de därmed gjort för att bevara hågkoms
ten om liv och leverne i Gustavsberg med omnejd.

Gustavsberg i november 1977, för styrelsen
Diskussionscirkeln FORUM

Fritz Berg
Ordf.

P.S. Tack Hilding för dina fotografiska konstverk
som under åren gett liv åt första sidan och förevigat
Värmdölandets vackra natur. D.S.



Varsågod, detta är vårt sista nummer av Gustavsberga
ren, tyvärr även det sista numret av denna tidning, nå
gon vidare utgivning är inte planerad. Redaktionen sör
jer med en stor del av läsekretsen, men över de besvärli
ga tiderna råder vi inte. Det viktigaste just nu är att räd
da jobben åt så många, som möjligt och då är det nöd
vändigt att skära ner alla fasta kostnader. När tiderna
blir bättre en dag, det kan ta några år det vet vi sen 30-
talet, men ljusningen kommer och vem vet, kanske åter
vänder Gustavsbergaren i en eller annan form.

Vi tackar alla varmt och hjärtligt, prenumeranter, lä
sare, medarbetare och annonsörer. Våra fotografer,
främst Hilding Engströmer, tackar vi särskilt för sköna
naturbilder och all övrig hjälp, Leif Andersson som all
tid ställt upp med kameran när vi kallat, likaså.

Under de tio år vi har gett ut tidningen har vi haft
många mer eller mindre fasta medarbetare, som vi om
fattar med tacksamhet. Förre redaktören Gösta Dahl
berg har glatt oss och läsekretsen med sina minnen, Wil
helm Odelberg, Mats Rehnberg, Gustav Alexanders
son, Lars Johansson, Mölntorp, Gunnar Mattsson, P. A.
Nyberg, Wilhelm Gezelius, Axel Björkman, vi kan inte
nämna alla, men vi har inte glömt för det, tack alle-

sammans. Två tecknare har hjälpt oss, Calle Blomqvist
och Sven Jonson, tack skall ni ha, Sven har ritat den sis
ta tidningens omslag och en flora av Calles teckningar
och vinjetter får avsluta tidningens sista sidor.

Vårt nummer har fått flera sidor än vanligt beroende
på den ström av bidrag, som kommit till vår glädje och
våra läsares lyst. Bo Broms, också en av våra medarbe
tare, skickar en jul- och avskedshälsning. Detsamma gör
tidningens specielle vän, Wilhelm Odelberg, som hittat
en intressant och vacker bild av Skurubron i sina göm
mor. Mats Rehnberg känner alltid varmt för Värmdön
och har inspirerats till "Tankar längs vägen till Gus
tavsberg". Gösta har fullföljt sin serie från 1947 och vi
har även återgett hans utmärkta dikt från 1952 "Det
byggdes av tegel". Gustav Alexandersson har skrivit en
faktafylld och verkligt läsvärd artikel om "Östra Stä
ket", Ulf Anzelius berättar från sitt kära Lagnö och Ja
kobssons om gruvan vid Baldersnäs på Ingarö.

Mycket mera ryms på våra 48 sidor men denna sida
tar slut här, så tack för oss och ha det så bra i framtiden.

REDAKTIONEN
Edla Sofia och Margareta



Inför ett nytt år
Återigen har ett år gått. Ett år med större
prövningarför vårt land än som kundeför
utses. Man kan fråga sig om vi nått botten
än, eller om våra höga kostnader i närings
livet kommer att ytterligare minska vår kon
kurrenskraft på exportmarknaden, där det
ju är nödvändigt att vi kan hävda oss.
I Gustavsberg har vi också problem. Vå

ra utgifter,framför allt defasta, ärför höga,
vilket hänger samman med att efterfrågan
på våra produkter har minskat med den
krympande byggnadsverksamheten. Dessa
problem avspeglar sig också i vårt resultat
och möjligheter att investera i maskiner och
lager.

Vi har dock kunnat upprätthålla syssel
sättningen under året och rationaliserings
åtgärder har insatts. En åtgärd bland
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många som beslutats i samråd är indrag
ningen av denna tidning, vars bägge medar
betare Edla Sofia och Margareta ändå
skulle avgått med pension vid årsskiftet. Vi
ger dem en hyllning för vad redaktionen
gjort för att sprida bygdekulturen om det
gamla Gustavsberg och aktuella händelser
från det nya.

Det känns lite vemodigt att denna ju/
hälsning därför blir den sista i Gustavsber
garen. För min del kommerjagju också att
avgå som chef vid årsskiftet och samtidigt
som jag önskar Er alla i Gustavsberg en
GOD och GLAD HELG, villjag tackaför
den lojalitet och den goda anda som mött
mig och i hög grad underlättatför mig i mitt
arbete.

Bo Broms



Tankar kring en bro
På hösten 1915 var Skurubronfärdig och invigdes med kung och hornmusik. Byggnadsverket ansågs vara märkligt
- Sverigesförsta bro, helt konstruerad i betong. Bilden visar ett numeraföråldrat sätt att bygga, men också att halv
färdiga verk kan ha sin speciella skönhet. Å°ven om båttrafiken till bryggorna vid Skurusundet, Baggensj]ärden och
Farstaviken ännu några decennier skulle spela sin roll, betydde Skurubron ett helt nytt skedeför kommunikationer
na mellanfastlandet och Värmdön. På bilden, somjag har i min ägo - den ärförmodligen tagen av civilingenjörA.
S. W. Ode/berg - ses Gustafsberg VII passera under bron.
Då Skurubron var ny, utgjorde breddenpå den till bron anslutna landsvägen knappast två tredjedelar av broba

nans bredd. Utvecklingen av trafiken rasade vidare. Under 1950-taletfördubblades brobanan. Hur trafiken i det
långa perspektivet kommer att te sig kan vi knappast ana.
En tidningsom "Gustavsbergaren"kan liknas viden bro. Denna bro betyderförbindelsemellan människor i ett sam

hälle taget i vid bemärkelse, mellan arbetskamrater och olika generationer, mellan kvarvarande och bortflyttade
vänner mellan nuet och detförflutna. Det säges att "Gustavsbergaren'' skall läggas ned. Iskylan i det nu rådande
ekonomiska klimatet kräver sina offer. Kanske i det stora hela detta offer inte är bland de värsta. Men ändå!Närpå
1700-talet den mycket omtyckta tidningen "Den svenska Argus'' upphörde att komma ut, sadesfolket sörja som över
ett dödsfall. Det är inte omöjligt att en eller annan trogen läsare kommer attfälla tårar över Gustavsbergarens sista
nummer. Tidningen blev 35 år gammal. Den var vacker, välskött och betydde mycketför sin läsekrets och sina med
arbetare. Låt oss komma ihåg "Gustavsbergaren" och hennes redaktion med tacksamhet.

Wilhelm Odelberg
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En bildfrån ett Gustavsberg våren - ja vilket år - skall vi gissa i slutetav 40-talet. Efter samtal med Torsten Rolf,
redaktionens minnesklippa genom åren, har vi kommitfram till det, med tanke på att hållplatsen ännu ligger kvar
nedanfår kyrkan. "Bleket", som på bilden står farligt nära vägen flyttades några meter ur farozonen 1955.

Tankar längs vägen till Gustavsberg
Mats Rehnberg
När man tar bussen från Söder till Gustavsberg - hur
många hundratals gånger har inte gustavsbergarna gjort
det under årens lopp - erbjuds det en stunds avspän
ning och vila. Man har sett omgivningen så många gång
er förut och det är till stor del så föga sevärt, att man kan
sjunka in i tankarna och endast då och då i förbifarten
konstatera, hur långt bussen hunnit i köerna.

Men de äldsta Gustavsbergsborna minns från sin upp
växt tiden före bussarna. Då var det ångbåtarna, som
var trafikmedlet. Gustavsbergsbåtarna började gå re
dan 1842 och slutade inte regelrätt trafik förrän 1947.
Eftersom de följde stränderna, gynnade de all bebyggel-

se och verksamhet som låg nära vattnet. Området inne
på land förblev ganska svårutnyttjat, innan bussarna
kom. Och det skedde strax efter första världskriget.

En borstbindare i Ektorp vågade sig 1919 på att star
ta droskstation för en automobil och fortsatte året där
på med en omnibuss. Han hade sett, att det fanns en viss
marknad för kollektivtrafik till lands, ty på lördagar och
söndagar brukade åkare i staden med framgång skjutsa
folk ut mot Värmdö på lastbilar, som utrustats med lösa
bänkar. "Håll i hattarna" fick lastbilschauffören tillropa
sina passagerare för att inte oavbrutet behöva stanna vid
dikeskanten för att folk skulle kunna springa och leta
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rätt på sina avblåsta huvudbonader.
Den första omn ibussen rymde 18 passagerare och ha

de plats för resgods på taket, dit man klättrade på en ste
ge. Gasljuset i strålkastarna tände man med tändsticka.
Värme erhölls av två tegelstenar på ett spritkök. En av
de första bussarna kom från efterkrigstidens Tyskland
och kändes särskilt spännande på grund av att man kun
de se kulhål i plåten. Folkhumorn döpte en av de första
bussarna till "Gumsen". Sedan man övergivit de hårda,
genomgjutna gummidäcken och börjat med luftfyllda
ringar, inträffade oavbrutet missöden genom att häst
skosöm, som återfanns överallt på landsvägen, trängde
genom däcken och föranledde punktering.

Först gick bussarna endast traden Skuru-Ektorp
Stockholm. "Gula bolaget" kallades länge bussåkeriet.
Den första bussen hade råkat vara gul, så man bibehöll
sedan denna färg i mer än ett halvsekel som en slags sig
natur för linjen. En tid existerade ett litet konkurrerande
bolag som efter fordonens färg fick heta "Bruna bola
get".

Under den första tiden gick bussarna bara till Dan
vikstull, där passagerarna fick pallra sig över på spår
vagnslinje nr 9. 1923 drogs trafiken ända fram till Kata
rinahissen. Efter en lång period vid den klassiska termi
nalen Borgmästargatan har på sistone bussarna åter ta
git sig fram till trakten av Katarinahissen och därige
nom fått övergångskontakt med tunnelbanenätet. Den
enda del av innerstaden, som alltjämt saknar tunnelba
na är som bekant östra Söder.

Mycket tidigt kom linjens bussar att få nattkvarter i
Björknäs, där herrgårdens ladugård och andra uthus
ganska lätt apterats till garage. Bussbolaget kom att få
namnet Trafikaktiebolaget Stockholm-Björknäs, vilket
gjort att det i dagligt tal ofta kommit att kallas Björk
näsbolaget eller Björknäsbussarna.

.1928 sträcktes linjerna ut närmare Gustavsberg. En
första etapp nådde Sågtorp via Korset. Första tiden låg
sluthållplatsen vid affären nedanför kyrkan men flytta
des ganska snart till Eriksvik, där man till och med anla
de en sådan modernitet som en vändplan. 1929 omfat
tade rörelsen icke mindre än 22 bussar. Denna ökade
landsvägstrafik inverkade givetvis både på Saltsjöba
nans och de olika ångbåtsbolagens trafikunderlag.

Då vägen mellan Sågtorp och Gustavsberg väntades
färdig 1929, kunde man förmoda att busskolonnerna
skulle tränga ännu längre ut på Värmdö. För att möta
denna konkurrens hade ångbåtsbolagen och Saltsjöba
nan sökt tillstånd till busstrafik inte bara till Gustavs
berg utan til l Värmdö kyrka och andra platser. Även det
redan existerande bussbolaget såg möjligheter till ut
ökad verksamhet. Det hela resulterade efter hand i att
det nya konsortiet övertog det tidigare populära buss
bolaget och av good will-skäl även dess namn, vari or
det Björknäs ingick.

Märkligt nog är det alltså först från början av 1930-
talet, som busstrafiken på allvar nått ut över Värmdö.

Medan det 1930 var 2.140.600 passagerare som utnytt
jade de gula bussarna, hade siffran 1952 vuxit till
7.848.500 . Detta år betecknar höjdpunkten hittills i
Värmdöbusstrafikens historia. De därpå följande 25
åren har passagerarantalet sjunkit trots oavbrutet ökad
permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse. Detta sam
manhänger givetvis med den enormt stegrade privatbi
lismen, som särskilt tydligt förnimmes på Värmdövä
gen.

Även den som endast några år färdats med bussarna
kan konstatera de starka förändringar, som ägt rum.
Bortom de rivna Liljeholmsfabrikerna intill Danviks
tullsbron skymtar man nu med förspikade fönster den li
berala tidningskungen Lars Hiertas malmgård. De fles
ta har säkerligen glömt, hur bara för några år sedan tra
fiken löpte mellan tegelröda arbetarbostäder. Den gula
staden, som vackert avtecknar sig mot Henriksdals
klippornas granit, fick av folkhumorn snabbt namnet

Det behovdes minsann tillstånd av Landshifdings
ämbetetfår attframfora automobilfrån Gustavsberg till
Ingarä kyrka 1916.
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Algatan var en idyll en gång i tiden, detta bör vara 30-
tal. Vägen mot lngarö var inte så hårt trafikerad.

"Dasslocket", eftersom klippornas innandömen rymde
stadens reningsverk. Då Henriksdalsklippan bebyggdes
fick en gammal trotsig fornborg lov att försvinna.

Där Danvikstullsbron nu lyfts i vädret för atlantgå
ende fartyg, rann ända till 1900-talets början en liten å,
som tidigare gav vattenkraft till åtskilliga verkstäder och
fabriker. Den som någon gång kan unna sig 5 minuter
och gå eller köra ner till gamla Danviken får se de tom
ma resterna av Sveriges äldsta socialvård, Danviksan-

Fabrikensförsta lastbil, en stolt skapelse med lika stolt
och stilig chaufför, Erik Hjalmar Johansson, (Bi/
Johan) vid ratten.

stalten från 1700-talet, både sjukhus, sinnessjukhus,
kurhus etc. Anstalten anlades av Gustav Vasa och be
kostades genom avkastningen från en mängd gårdar
ända fram till Skuru. Danvikshem som stod färdigt med
sitt tegeltorn 1915 utgör sista fasen i en mer än 400-årig
socialvårdstradition.

På alla de höga bergen kring Danvikstull snurrade· i
århundraden väldiga väderkvarnar, drivna av kostnads
fri vindenergi. Vid 1800-talets slut ersattes de av de gi
gantiska ångkvarnarna vid segelleden, där Kooperativa
förbundet efter första världskriget gjorde en av sina
största inbrytningar i livsmedelstrusterna genom att för
värva kvarnen Tre Kronor. Denna anläggning tycks va
ra så bekant att många trott att ishockeylagets namn var
betald reklam från konsumkvarnen.

Då man färdas genom Nacka, är det få människor
som tänker på att denna trakt en gång i tiden var den
bergslag, som låg närmast Stockholm. Ända sedan
1500-talet har här funnits stångjämshamrnare, mäs
singsbruk, pappersbruk och textilfabriker. Allt detta är
sedan länge försvunnet. Atlas Copco och de nuvarande
industrierna härstammar från sekelskiftet, då de måst
flytta hit från innerstaden. De gamla industrierna i Nac
ka lokaliserades dit på grund av att där fanns många
små vattenfall.

Skurusundet var länge ett svårt trafikhinder för fär
der mot Värmdö, dels på grund av vattenfåran men lika
mycket beroende på de branta stränderna. Åtminstone
sedan 1700-talet fanns det färja över sundet. Bl.a. avlö
nades färjkarlen med rättighet att hålla brännvinskrog
vid Klintens färjläge.

1831 bildade en del godsägare Wermdö Brobygg
nadsbolag och skapade en flottbro, som 1875 var mo
gen för ersättning av en ny och bättre. För att säkra tra
fiken för sina behov gick Gustafsbergsbolaget in som ar
rendator av bron 1895. En nackdel var att intet lass fick
väga över 3 ton.

Redan på 1890-talet hade den dynamiske Gustafs
bergschefen Wilhelm Odelberg insett, att tiden snart var
inne för en riktig bro. Vid början av 1900-talet presente
rades planerna på en järnbro, vilken lyckligtvis aldrig
kom till utförande. Istället blev det den nuvarande este
tiskt tilltalande Skurubron, vars skapare var Engel
brektskyrkans arkitekt Lars Israel Wahlman, medan
Axel Björkman svarade för konstruktionerna. Den gi
gantiska bron med världens då största spännvidd för be
tongspann (72 m), byggdes av 100 man på ett och ett
halvt år. Timlönerna var då 50 öre och hela bron kosta
de 276.000 kronor. 25 oktober 1915 skedde invigning
en. 1957 var dess dubblering genomförd.

Den som rullar fram i dagens bussar har helt natur
ligt föga tankar på allt vad som funnits vid vägen tidiga
re. Många vet inte att det vid sidan av den stora pors
linsfabriken även funnits glasbruk i dessa trakter, något
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som dock antydes av namnet Glasbrukssjön. Denna var
belägen 18 meter över Skurusundets yta och gav ut
märkt energi till kiselstamp, kopparhammare, mjöl
kvarnar och på 1700-talet också till Björknäs glasbruk,
det tredje i landet i produktionsstorlek och med egen sa
lubod nära Järntorget i Gamla stan.

Viq början av 1900-talet höll det till och med på att bli
två porslinsfabriker på Värmdö. Då Rörstrand inte läng
re hade utvecklingsmöjligheter på sin gamla plats nära
S:t Eriksplan, inköptes ett stort markområde vid Björk
näs och man började röjningsarbeten för att där bygga
nya fabriker. Man kom emellertid på andra lösningar
och den egenartade situationen att landets ledande pors
linsfabriker skulle ligga någon mil från varandra på en
skärgårdsö inträffade aldrig. Det kanske hade varit rik
tigt gynnsamt för de anställda att ha olika konkurrenter
att välja emellan.

När man nu färdas i bil eller buss på Värmdövägen
och besinnar allt, som ägt rum kring vägkanterna, kan
det vara lustigt att erinra sig, hur skaparen av Nordiska
Kompaniet, generalkonsul Josef Sachs, som vid seklets
början ägde Lillsved som sommarnöje, måste ingå till
kommunens styrelse för att få tillstånd att färdas dit med
en s.k. automobil på villkor att han ansvarade för att al
la grindar stängdes ordentligt samt att inga hästar eller
kor skrämdes. Bilen liksom bussarna brukade framfö
ras i den vidunderliga hastigheten av 20 km i timmen.
Många gånger synes Värmdövägen lyckats bibehålla
denna hastighet.
Teckn. Calle B.

GUSTAV V:S JAKTVAGN

Har ni sett vilken fin droska? Gentlemannen i sport
dräkt ser ut att vilja byta plats med chauffåren. Ja, så
kunde en bil se ut på den tiden då man måste ha till
stånd för att få framföra automobil på Gustavsbergs
vägen. Nedan: Ode/bergs bil som nu står på museum.
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N:r 6 Arg. 5. 1947.

MIN ONSKAN OCH FÖRHOPPNING INFOR 1948.

J\xel Eriksson
förman

50 ,h den 11. 3. 1948

"Det .ir inte lätt att svara direkt p;\ e11
s;ida11 fr;iga. Ma11. vänta. si,g kanske inte
11:lgot siirskilt i'\J111at .in att nian J;iggl.'r
ii111111 ett .ir till de 111i\11ga audrn. Det som
lig1:n 11,ii1111;1s1 till iir väl arbetet. jag
hoppas att vi 1111d'er l\l48 bättre skall k1111-
11a fylla behovet av snnitctsporxliu. Som
.1.::;1,m111al idrottsmnn v.in tar jag att idrotts
platsen skall bli en verklighet. Ja, det
finns no.g mycket annat, som jag hoppas
pa men rimliucu inte kan begiira av 1948.
Set! i större sa111111an,hatl(J; si'1 önskar jag
fred och samarbete mellan folken till
fromma för oss alla, stackars människor."

Elis Sonder
generatorskötare
40 år den 14.2.1948

"Det jag hoppas av 1948 är att man
skall finna utvägar för en varaktig fred
på jorden, så att vi kan se ljusare på
framtiden. 1948 år ju också valår: jag
hoppas valet skall medföra att den so-

EN INTERVJU MED GUSTAVSBERGARE,

cialclemokratiska majoriteten i riksdagen
skall bestå och att det sociala reformar
betet skall kunna fortsättas. För Gus
tavsberg väntar jag mig en lösning av
lokalfrågan i form av ett föreningshus.
Min önskan är också att vi ska kunna
ordna flera och bättre besökta föreläs
ningar och konserter samt ett aktivare
deltagande i förenings.arbetet, särskilt
inom nykterhctsrörelsen."

Torsten Rolf
modellör

:marden25.1.1948

"Fred över hela världen är 111in nyårs
önskan. Slopande av rnnsoneringar och
restriktioner. Förbud mot tomtförsälj
ning i skärgården och skogarna, så folk
har någonstans att ta vägen på fritiden.
För Gustavsberg hoppas jag på kafe,
sam;li.ngslokal, gymnastikhus samt idrotts
plats. För egen del, herr redaktör, hop
p3S jag att vi i Höjdhagen ska slippa gå
till Mörkclalskällan efter vatten i vinter
också."

Agne Rosen
labo ra tori ebi träde
20 år den 13. 2. 1948

"Jag är ganska nöjd med tillvaron.
Hoppas att få fortsätta mitt nuvarande
trivsamma jobb och med mina studier vid
Tekniska institutet. Mitt särskilda önske
rn,\·l är ett unudomskafc, där 111an kan
träffa sina kompisar under hyggliga for
mer. Det är litet trist nu att inte kunna
få sig en kopp kaffe en kväll. Så önskar
jag förstås en idrottsplats i Gustavs
berg."

Birgitta Lindgren
skolflicka

10 är elen 17.3.1948

"Jag vill helst ha en bok - i stil med
Pelle Svanslös. Jag har två redan. Väl
digt gärna önskar jag mig en brun axel
väska. Jag vill inte byta skolfröken. Trivs
bra i skolan. önskar bo kvar i Höjdha
gen - vill inte till det nya i Hästhagen.
Jag har bussiga lekkanuater men ville
gärna ha en liten bror eller syster. Jag
hoppas också att få resa - men inte
med flygmaskin utan med bil - till mor
far i Sundsvall i sommar."

-..._,__
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Min önskan och förhoppning infö·r ett nytt år
I GUSTAVSBERGARENS Julnummer
194 7 intervjuade jag 10 gustavsbergare, som
påföljande år skulle fylla resp. 100, 90, 80,
70, 60, 50, 40, 30, 20 och 10 är. Det var, från
100 och nedåt, Maria Holmberg, Karl Olov
Andersson, Georgina Olsson, Carl Petters
son, Oskar Fredriksson, Axel Eriksson, Elis
Sander, Torsten Rolf, Agne Rosen och Bir
gitta Lindgren. - Tio år senare, alltså till jul-

. numret 1957, sökte jag upp de blivande ju
bilarerna igen för att höra om läget inför
1958. Maria Holmberg, Karl Olof Anders
son och Georgina Olsson var ej mera i livet,
men de övriga hittade jag och de kom också
igen i julnumret 1967. Sedan dess har Carl
Pettersson och Oskar Fredriksson gått ur ti
den. Kvar har vi Axel Eriksson, som fyller
80, Elis Sander 70, Torsten Rolf 60, Agne
Rosen 50 och Birgitta, som blir hela 40 år. -
Innan jag känner dem på pulsen, vill jag gär
na ägna några minnesord åt de gamla, som
lämnat oss.
Maria Halmberg, som bodde i Hyddan,

hade jag nöjet att få buga mig för på 100-års
dagen 1948 som representant från fabriken.
Hon var omgiven av sex av sina åtta barn
och en rad av gratulanter från kyrka och för
samling. Maria var född i Värmland. Lärde
sig läsa och skriva "på gehör" - skola fanns
ej därhemma. Vid 16 års ålder tog hon sig till
Stockholm, arbetade på fabrik och blev se
dan hembiträde. Då lärde hon känna skräd
dargesällen C. J. Holmberg, som i sinom tid
etablerade skrädderi och flyttade till Gus
tavsberg. - Maria Holmberg avled 28 okto
ber 1948.
Karl Olov Andersson, hade sin fristad på

Hemmet när han fyllde 90 år. Han kom från
Dalsland 1906, började som hästkarl men
blev med tiden gipskokare, dalslänningen
kallad. Fick bostad i det då moderna Bergs
gatan, som hade WC, ett stort kök och ett li
tet enkelrum. En av hans döttrar var gift med
Albin Olofsson. Andersson var en rejäl karl,
som läste sin bibel varje morgon - och tog
en sup till maten. Han dog i april 1952, allt
så 95 år gammal.

Georgina Olsson, började i fabriken vid 13
års ålder och lärde till målerska. Jag minns
henne som en rar gumma, som inte ville sluta
sitt jobb på gamla dar. Hon trivdes att vara
bland folket på verkstadsgolvet, och fick sit
ta kvar och måla, även om handen darrade.
Hennes önskan inför det nya året var att få
mera musik under arbetet - och en vedbod
som låg lite närmare bostaden på Maria
gatan. Georgina gick bort den 30 juni 1949.

Carl Pettersson blev 96 år, insomnade i
juni 1974, klar och ovanligt vital in i det sis
ta. Född i Uppsala, där han blev kakelugns-

målare. Gjorde besök i Gustavsberg vid se
kelskiftet, och råkade på verkmästare Fors
berg på kajen. Referenserna från Uppsala
gav honom jobb, först som formare, så må
lare och vidareutbildning till gravör. Han var
god vän med Josef Ekberg och båda målade
Gustavsbergsvyer, och en och annan gus
tavsbergare kan skatta sig lycklig att äga en
av hans fina tavlor. I unga dar spelade han
flitigt i Gustavsbergs amatörteater. Späns
tig, vänsäll och glad står hans bild i friskt
minne, där han på äldre dar påtade i sina
blomland vid Ekedalsvägen. Hans önskan
inför 70-årsdagen var att få bo kvar, att få lä
genheten rustad och få fortsätta måla.

Oskar Fredrikssons familj kom till Gus
tavsberg från Nyköping på 90-talet. Pappan
blev utearbetare och körde häst och vagn,
och jobbade på gamla dar som lådspikare.
Oskar gick i slöjdskola och blev snickare,
och fortsatte i det yrket i 60 år. Familjen
bodde i Mariagatan 1, hans syster var Ma
ria på målarsalen, som blev korad till Indu
strins A-flicka i MT:s tävling sommaren
1951. Oskar som bildat eget 1914 hade lä
genhet i det "förnämliga" Stenkullen, men
vars tillfartsvägar han önskade förbättrade.
Han var ombud för sjukkassan, och ivrade
för att flera unga skulle ansluta sig. När han
fyllde 80, 1968, var sjukkassan obligatorisk
- men Skräddarbacken lika miserabel som
för 20 år sedan. Oskar blev 81 år.

Axel Eriksson

Nu går vi över till 1978 års jubilarer och
hör vad de har att säga om de gångna 30
åren. Först i raden kommer Axel Eriksson,
80 år i mars. Han kom till Gustavsberg från
Roslagen 1920. Jobbade de första åren i
porslinsfabriken, där han bar kokor på hu
vudet i sex år. Det är väl därför han är så rak
i ryggen. Avancerade med tiden till förman
på Sanitetsfabriken. Bildade familj och bod-

de en tid i Målarvillan, och anmälde sej på
40-talet som spekulant på de som egnahem
avsedda radhuslägenheterna i Grindstugär
det, där har han nu bott i 30 år. Hans öns
kan 1947 - som gammal idrottsman med ett
distriktsmästerskap i stavhopp - var att en
idrottsplats skulle ordnas. Vid intervjun 10
år senare kunde vi notera att Farstaborg
kommit till. Idag 20 år senare är Acke besvi
ken att intresset för allmän idrott är så svagt
att löparbanor och hoppgropar raserats. -
Den stadiga stavhopparhanden ger honom
goda resultat i rakslag vid pensionärsbow
lingen - 613 på 3 serier är inte fy skam. -
Trots socker är Acke alltjämt spänstig, går
lätt i skogen på långa strövtåg efter lingon.
Sedan 8 år tillbaka leder han pensionärs
gymnastiken, efter att ha förberett sig med
kurser på Bosön och Lillsved. Och så lockar
han oss pensionärer till skogspromenader
med frågesport. - Båt har han haft tills nu -
tack för alla fina strömmingar! I pensionärs
föreningen leder Acke och jag allsång med
våra munspel. (Även där har han sin särart
- han är den ende jag mött som spelar med
de höga tonerna till vänster.) Barn - och
barnbarnsbarn är hans stora intresse. - Ön
skemål inför nya året: Skaffa ungdomen
jobb och pensionärerna lämpliga bostäder!

Elis Sander

Elis Sander, 70 år den 14 februari 1978.
Från unga år en av de trogna i klubbverk
samheten, särskilt inom nykterhetsrörelsen.
Han har därtill haft många uppdrag i kom
munen, som kyrko- och kommunfullmäkti
geledamot - det senare i hela 15 år. Han tor
de ha rekordet som ordförande - i 33 år har
han varit nykterhetsnämndens ordförande,
och fullföljer på gamla dar sin livsgärning
som ordförande i Gustavsbergs Nykterhets
vänner. - Elis förhoppningar 1947, 1957
och 1967 var att det sociala reformarbetet
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skulle få fortgå genom socialdemokratiska
insatser. I år är givetvis hans önskan att led
ningen ska återgå till partiet. Lokalfrågan
fick något förbättrad lösning, men det tog 20
år och ännu är det lokalbrist. Föreningslivet
har minskat, men radio och TV ger nya möj
ligheter. Det stora problemet är alltjämt al
koholen, och under senaste åren det otäcka
knarket. Men Elis tror på att ungdomen, som
numera är frimodigare än förr, också ska ha
motståndskraft och vilja att bygga upp ett
mera harmoniskt liv i familj som samhälle.
Diskoteket och puben, som indoktrinerats på
ungdomen av smarta skiv- och ölfabrikan
ter, hoppas Elias ska ersättas med ett för
nyat föreningsliv, genom entusiastiska ung
domar med initiativkraft. För det nya året
hoppas Elis att världen ska komma några
steg ifrån våldstankar och det stenålders
mässiga bruket av krig.

Torsten Rolf

Torsten Rolf, 60 år redan den 25 januari,
är väl urtypen för gustavsbergare av kändis
format. Började vid unga år som alla andra
på fabriken och avancerade från pottsvar
vare till koppsvarvare och modellör. Inge
niör Möller lade beslag på honom som tids
studieman och som ledare och organisatör
för vårt enda försök i modern tid till egen yr
kesskola. Då han kunde porslinet utan och
innan, sattes han som planeringsman för till
verkningen och anlitades därtill som PR
man. Numera är han ställföreträdande för
säljningschef.

Som friluffare, förlåt friluftare, och orien
terare, är han högtidligen utnämnd till
Skogskarl. Motionsgymnastiken, båtklub
ben, idrotten över huvud taget, har i Torsten
haft en förnämlig företrädare, därtilt också
som speaker vid tävlingar. Hans muntra
tunga har roat många - inte minst oss pen
sionärer, veteraner och jämnställda, Som
alla duktiga människor togs han förstås till
vara i kommunen, där han fått pyssla med
generalplanekommitten, Gustavsbergs bo
städer och Kulturnämnden, för att nu nämna

några lättare fritidsjobb, Som fullmäktiges
ordförande i den nya storkommunen Värm
dö har han fått skäppan full - och hans kä
ra hustru Thea ser honom knappast annat än
på semestern, då de flyr Gustavsberg till
okänd ö i hans älskade skärgård.

Torsten tycker att de 30 gångna åren har
inneburit en fantastisk utveckling för Gus
tavsberg med omnejd. Inför 1947 hoppades
Torsten att ransoneringarna snart helt skul
le slopas. Han ville ha förbud på all tomtför
säljning i skärgården. Det året var det fel på
vattenledningarna i Höjdhagen och han hop
pades att vi snart skulle slippa "gå till Mörk
dalskällan." Tio år senare ryggade han för
kommunens hastiga utbredning och nagg
ningen av naturen, och inför året 1968 kon
staterade han att man fortfarande tassade på
skärgårdens exploatering. Men han gladde
sig åt Centrum och teatern och att vatten
problemet fått sin lösning.

På tal om året 1978 understryker Torsten
att det han befarade för 30 år sedan - ex
ploateringen av skärgården - alltjämt på
går. Här måste bli ett stopp på detta och i
framtiden endast bör tillåtas byggrätt i skär
gårdsamhället och ytterområdena. - Ty
värr har inte heller hans ungdomsdröm om
en sporthall gått i uppfyllelse. Och det lär
dröja - nu får vi några kärva år, då skatten
kryper över det magiska 30 kronors-strec
ket. Men han hoppas att fabriken ska hålla
stånd, utveckla nya produkter och komma
igen under 1978.

Agne Rosenb

Agne Rosen, hela 50 år 1978, flyttade från
Gustavsberg 1962 och har sedan dess arbe
te som forskningsingeniör på FOA, där han
också sysslar med arbetsplatsens miljöpro
blem. Han kom norrifrån till Gustavsberg
1944 för att som de flesta jobba med porsli
net. Hade studieintresse, särskilt för radio
teknik, och togs över till Laboratoriet. Var
med i Socialdemokratiska Ungdornsklub
ben och ivrade vid mina intervjuer 1947 och

1957 för lokaler åt småföreningarna, ung
domskafe, Folkets hus och ett ordentligt va
ruhus och spädde på 1967 med simhall,
strandpromenader och ett återupplivande av
Ekedalsbadet. Vita Hästen kom - dock
knappast som ungdomskafe, men Folkets
hus och Domus tycker han är fina tillskott,
Föreningslokaler blev det väl bara för de s.k.
kristna klubbarna. - Agne besöker gamla
vänner i Gustavsberg varje år. Han tror på
ett par "miljövänliga" industrier bortåt
Grisslinge - det behövs i ett så expanderan
de samhälle som Värmdö, men hoppas att
skärgårdsmiljön ska kunna bibehållas i des
sa vackra nejder, trots att storstaden krupit
närmare.

Birgitta Josefsson

Birgitta Josefsson, född Lindgren, önska
de som 10-åring att få stanna i Gustavsberg.
Hon trivdes i skolan, med kamrater och med
Höjdhagen. Tyckte om att resa och att läsa.
Önskade sig en axelväska i julklapp och en
Pelle Svanslös-bok. Önskemålen slog in. In
för 1958 och 1968, då hon var unga damen
med kontorist-jobb i Stockholm, ansåg hon
att det borde gå snabbare och helst direkta
bussar mellan Stockholm-Gustavsberg - nu
har vi i alla fall motorvägsbussarna. Under
tonåren var hon aktiv klubbmedlem i SSU,
som på den tiden hade livlig verksamhet. -
För det nya födelsedagsåret 1978 tvekar Bir
gitta litet inför att på nytt komma i tidningen
- men låter sej bevekas. Dottern Eva tycker
också om att läsa - till och med Pelle Svans
lös, fast i större bilderboksformat, och hon
trivs också i Höjdhagen, där morfar och
mormor ställer upp. Birgitta gläder sig sär
skilt åt att mamma Ingeborg blev bjuden på en
Amerikaresa av en systerdotter, som tack för
en vårdtjänst, Det blev en härlig och välför
tjänt upplevelse att berätta om för barn och
barnbarn.

Tack, ni utvalda, för en fin kontakt under
gångna decennier! Jag unnar er verkligen
många nya goda år.

Gösta Dahlberg
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På Bergsgatan
bodde en
porslinsmålare

Så här fint målade tak och väggar hade porslinsmålaren
August Blomkvist på Bergsgatan en gång i tiden. Mål
ningarna upptäcktes vid renoveringen av husen vid
Bergsgatan i höst. Hilding har fotograferat av dem in
nan de tyvärr åter måste försvinna bakom väv och tape
ter. Även Kulturnämndens Lennart Backman och lands
antikvarien A. Nordström har sett och noterat de vack
ra målningarna.

Om August Blomkvist kan man få höra mycket av in
födda, äldre gustavsbergare. Han var tydligen en färg
stark person, ungkarl och ensamboende, levde fram på
20-talet, de sista åren på ålderdomshemmet, Mariaga
tan 10.

Det berättas, att han var porslinsmakare i yngre år in
nan han blev porslinsmålare. August var av historierna
att döma, finurlig och slagfärdig. Hans förmåga att må
la snabbt gjorde att han tjänade för mycket, enligt dem
som makten hade, och då blev det avdrag på lönen. Det
ta led August utan klagan, men snart märkte verkmäs
tare Stjerna att mönstret såg väl tunt ut på hans skapel
ser. När verkmästarn satte godset under näsan på Au
gust och avfordrade honom en förklaring angående de
försvunna blommorna i dekoren, svarade han att betal
ningen inte räckte till mer. Han lär ha fått tillbaka den
gamla lönen och mönstret fick behålla sin rikedom.

En annan gång, när August fått förtroendet att måla
ett vinterlandskap på en vas, kom A. Odelberg och tyck
te att landskapet saknade liv. Tro de, sa August och
klämde dit två betande kor. Bra, sa Odelberg nöjd, nu
kan det likna något.
Ja och så blev August Blomkvist hemmamåleri för

evigat i detta sista nummer av Gustavsbergaren.

En bit av en vinjett av Sven Jonsson ur Gustavsber
garens julnummer under 50-talet.
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Vandringsutställning i Tyskland
- Stig Lindberg
Stig Lindberg inbjöds i början av året till en vandrings
utställning på Rosenthal Studio-Häuser. Den började i
Diisseldorf och skedde där i samarbete med Hetjens-Ke
ramikmuseum. Pressen presenterade Stig Lindberg som
den ledande keramikern i Skandinavien och den moder
na keramikens grand old man. Utställningen gick sedan
vidare till Bremen och beräknas senare visas i flera and
ra tyska städer.

Utställningpå Illums Bolighus, Köpenhamn
Stig Lindberg - Lisa Larson -
B(örje Skohg
I oktober öppnades utställningen "Konstnärer från Gus
tavsberg" på Illums Bolighus i Köpenhamn. Illums är
Köpenhamns på det här området ledande varuhus och
bjöd in Stig Lindberg, Lisa Larson och Börje Skohg att
visa cirka 400 unika stengodspjäser och aktuellt servis
porslin. Utställningen var mycket väl arrangerad, och
för att ge den svensk karaktär, hade man dekorerat med
tall och gran.

Stengods av Stig Lindberg utställt på Illum.

Gustavsbergs stengods utomlands
Berndt Fribergs utställning på Hetjens Museum
Diisseldorf.



Alla konstnärerna hade starka kollektioner. Stig Lind
berg presenterade bl a en ny teknik, s k frottage. Genom
att trycka in textilier i godset och sedan göra vissa bort
skärningar, får han fram en godsstruktur, på vilken han
sedan lägger temmoku och andra glasyrer. Stig Lind
berg visade också servisgods, Birka, Dart och teservis
Present, som väckte stort intresse.

Lisa Larson hade en mycket rik och varierad kollek
tion och publik och press uppskattade särskilt hennes fri
stående porträttskulpturer och hennes sätt att kombine
ra in ett eller flera ansikten i kärlformen. Hon ställde
också ut sitt seriekonstgods, inte minst nya All världens
barn, som för övrigt visades i flera butikers skyltfönster.

Börje Skohg hade en väldigt fin kollektion av silver
målade plattor och ett urval av silvermålade stenar och
några exempel på silvermålad kirunamalm.

På öppningsdagen beundrades stengodset i första
hand av det nya ambassadörsparet Thord Hagen, Kö
penhamn och minister Järneck på svenska ambassaden,
samt gamla gustavsbergsvännen och tidigare chefen för
Bing & Gröndahl, Ole Simonsen med söner.

Berlingske Tidende skrev om den konstnärliga spänn
vidden i Gustavsbergs produktion, om de ädelstenslik
nande glasyrerna och Börje Skohgs "explosiva land
skap från jordens ungdom". Politiken framhöll att Gus
tavsberg har varma beundrare på den danska sidan sun
det och sa att Stig Lindberg förnyar sig, men ständigt
förblir sig själv.

Berndt Friberg på Hetjens-Museum
Den 9 november öppnades på Tysklands enda special
museum för keramik, Hetjens-Museum i Diisseldorf, en
utställning av Berndt Friberg. Den innehöll ett 50-tal
pjäser och var ett led i museets presentation av klas
siska europeiska keramiker av den äldre generationen.

Utställningen var utomordentligt vackert arrangerad i
fem glasmontrar av chefen för museets moderna avdel
ning, doktor Klinge. På vernissagen vimlade det av sak
kunniga stengodsälskare som tillhör museets vänkrets.
Den svenska konsuln var också där.

Museet som tidigare äger en pjäs av Stig Lindberg,
förvärvade också en Fribergspjäs och är mycket intresse
rade av att också få någon representativ Kågepjäs till sin
samling.

Arthur Hald

Lisa Larsons stengodshuvuden och silvermålad platta
av Börje Skohg.

Börje Skohg visar en av sina stenarför ambassadörspa
ret Hagen i Köpenhamn.



Doede Wijnja, Sture Eriksson, Helge Axelsson, Gustav Edling.

Fyra med 167 anställningsår
Den 29 november avtackades fyra SPF-anställda som mans med barn, barnbarn och vänner.

I

jobbat på företaget i sammanlagt 167 år. Två veteraner
med sammanlagd anställningstid av 105 år fanns bland
dem. Avskedslunchen avåts på Strandvik tillsammans
med arbetsledare, fabrikschef och representant från per
sonalavdelningen.

DOEDE WIJNJA, har arbetat 30 år i företaget och slu
tade med förtidspension den 30 november. Han kom till
Steatit 1947 men övergick 1950 till Sanitet där han skött
städningen ända fram till sin avgång.

Doede tycker om att jobba i sin täppa och att "me
ka" med bilar och det är sysselsättningar som aldrig tar
slut.

STURE ERIKSSON är veteran med 53 anställningsår
bakom sig när han gick i pension i slutet av november.
Han började på HPF, den enda fabrik som fanns här då,
som glaserare och flyttade sedan över till Steatit. Till Sa
nitet kom han 1957 där han först var Jagare och senare
blev montör.

Sture kan med gott samvete njuta av friheten tillsam-

HELGE AXELSSON är också veteran. Han kan redo
visa 52 anställningsår. Helge gick i pension den 15 ok
tober. Han började på HPF och arbetade där fram till
1959 med gjutning den mesta tiden. Från 1959 och fram
till nedläggningen 1975 jobbade Helge på Kyldisk och
dä~efter har han varit serviceman på Sanitet. Han har
säkert inga fritidsproblem. Fiske, promenader med hust
ru Elna, och arbete med den välskötta täppan i Tall
åsen, tar mycken tid i anspråk.

GUSTAV EDLING har arbetat här i 32 år. Han kom
till företaget 1945 och slutade hos oss i somras. Kom
först till Slamhuset, som krossare och lerskjutare, men
flyttade redan 1946 till Sanitet. På SPF har han varit
lådspikare och klosettmontör.

Gustav kan säkert fylla ut den nya fritiden med me
ningsfull sysselsättning.

SIXTEN LINDBLAD var förhindrad av sjukdom att
komma till avskedslunchen.

Alla önskas en rik och stimulerande pensionstid.
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Vårt Lucia-firande på 40-talet
På 40-talet varfabrikernas Luciafirande som allra livligast.
Tre bilder har vi hämtat ur arkivet och den nedersta anslåen
de bilden på Sanitets skönlockiga Lucia har vi lånat av Ivan
Berglind.
Sanitets Lucia, hette den gången, Bertil Flink, stjärngos

sarna Birger Säfström och Gunnar Lindblad ser lagom stol
ta ut över det hedersamma uppdraget. På knäför skånheten,
Nils Eriksson och Rudolf Berglund.

På fotot överst t h festar Flintavdelningen på lussekatter
och kaffe. Vi avstårfrån attförsöka namnge alla, men nog är
det Maj-Lis Lindström till vänster, Kalle Viberg till höger och
Ellen Andersson och Ebba Säfström i mitten.
Mittkortet ärfrån Kågeavdelningen när 40-talet var ungt.

Alice Pettersson är Lucia med tärnorna lng-Britt Ling och
Aina Stoor. Vid bordet fr v Astrid Mattsman, Edla Ema
nuelsson, Anna-Lisa Fredblad, Ebba Jonsson, Maj Johans
son, Märta Gustavsson, på andra sidan bordet, tyvärr någon
helt skymd, sedan Ursula Printz, Berndt Friberg, Helmer
Ringström, Gurli Strömberg, Gunvor Stoor och Ingegärd
Möller.

På huvudkontoret var det högtidligt värre i ottan. Karin
Sandström, den vackra Lucian är omgiven av tärnorna Ebba
Jonsson och Eva Nyström t v och på högersidan har hon Svea
Lund och Evy Sandberg. Vid bordet Edvard Sandberg, Ester
Wadström, Gustav Neumann, Karin Fredblad och Kalle Fors
lund.
Medge att det är ett oskick att flickor byter namn, men ni

kan ju tillbringa helgen med att lura ut vad flickorna hette
några år eller månader senare.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Det känns lite beklämmande
att skriva det sista "saltstänket", fast oss emellan, jag
har inte alltid älskat att skriva det. Den tomma sidan har

· förskräckt mig, innan jag har kommit över den svåra
starten och gripits av min obehärskade lust att leka med
ord och tankar. Kära läsare, du har stått ut med mig och
ibland förstått mig bättre än jag själv. Din skapande fan
tasi har funnit den mening jag slarvat bort och hittat den
sanning, som jag saknat. Du skall ha tack, du har varit
min önskeläsare.

Tio år med Gustavsbergaren
från nyåret 1968 till nyåret 1978, det har varit min bäs
ta tid i arbetslivet. När det efter fem år var dags att star
ta interntidn. Ankarnytt, som komplement till den tyng
re Gustavsbergaren, då var redaktionens utmätta deltid,
väl arbetsfylld och stimulerande. Tidningar kan göras på
så många sätt, information kan förmedlas eller förtigas,
den kan föras ut olika riktningar, den kan misslyckas
och aldrig nå sitt mål. Om vi skall nå vår nästa med vik
tig information, får vi aldrig förtröttas, alltid söka nya
vägar, stimulera utbudet och därför, tro mig min läsare,
nu är det hög tid att söka en ung, frejdig, hungrig och
orädd efterträdare. Häpp, nu landar jag med ett "döen
de svanhopp" i min sköna TV-soffa.

En gengångare
från min generations 30-tal, står mellan oss och framti
den. Det gäller att hålla huvudet kallt och utan framtida
men, komma över de svåra åren och lämna arbetslös
hetsspöket bakom sig. Bita ihop tänderna och sträva
framåt i motvinden, framtiden är vår och den blir bättre.

För övrigt tar jag tillbaka det jag skrev häromsisten,
"att vi förändrar varsamt vid Farstaviken", det kan gäl
la som regel men det finns undantag. Även vi drabbas av
naturkatastrofer och vår fasta grund hotas av "glidlera"
men gustavsbergaren är seg och kämpar sig upp på fast
mark igen, vi har som mina landsmän bohuslänningar
na säger, "upplevt en höstnatt förut".

Att lämna skeppet
när ovädret närmar sig, verkar fegt, men hårdvädret ro
par efter ungt folk och vår (Margareta och underteck
nads) avgång, bestämde vi själva för mer än fem år se
dan. Tala om tur eller klok planläggning, välj det ni tyc
ker passar.

Trettifem år med Gustavsbergaren
det är en ganska lång tid, antingen man är läsare eller
medarbetare. Det har runnit mycket vatten under broar-

na genom åren. Tidningen startade mitt under andra
världskriget och har genomlevt en tid av stor teknisk och
ekonomisk samhällsutveckling, med radikal omvärde
ring av moralbegreppen, breddad utbildning och det bäs
ta av allt, tiden har gett oss en friare och öppnare männi
ska. Vi var bra små och rädda inom våra snäva gränser i
gårdagens samhälle även om vår inrutade världsbild gav
oss en bedräglig känsla av trygghet.

Själv har jag medverkat i denna tidning från starten.
De första tjugofem åren i en något löslig förbindelse och
trofastheten var väl från mitt håll, inte alltid vad den bor
de vara, men jag vände alltid tillbaka efter mina eskapa
der i andra media. Min insats blir inte så betydande när
den ställs bredvid Gösta Dahlbergs mångåriga arbete
och trohet mot tidningen, jag niger inför den prestatio
nen.

Cirkeln är sluten
tidningen började i en svår tid och slutade i ett kärvt kli
mat, men mellantiden var fylld av framgång och väl
färd, den tackar vi för. Den generation som växte upp
med Gustavsbergaren och vars födelseannonser har
meddelats i "Pastorsnytt" under åren, har fått en bra
start och har goda förutsättningar att klara livets kriser.

Skall jag tala om mig själv, och varför skulle jag inte
det nu när jag skrivit om mig själv i detta saltstänk un
der alla herrans år, så har jag undergått en otrolig för
vandling från -43 till dags dato. En känslosam, poetisk,
mager och idealistiskt sinnad person har blivit en fem
ton kilo tyngre, bastant, praktiskt fruntimmer med bäg
ge fötterna i Farstavikens lerblandade mylla. Jag frågar
inte var alla käringar och gubbar kommer ifrån, det är
den naturligaste av alla utvecklingsskeden denna, att bli
gammal och jag älskar alla dessa gamla människor. För
mig är de som oskattbara, vackert patinerade behållare
av erfarenhet och levnadsvisdom, att ösa mänsklig kul
tur och vardagsklokhet ur för den som anar skattgöm
man.

Ute har det börjat snöa
tryckpressarna i Karlskrona väntar på denna sista sida
för den sista Gustavsbergaren, julen närmar sig, änder
na i varma rännan kurar i snöyran, världshuset skymtar
bara i byarna, Gustavsgården har haft sin julförsälj
ning, Domus sin skyltsöndag, Keramiskt Centrum sitt
Julkul, livet går vidare.

Tack för mig, vem vet, vi kanske ses i pensionärsföre
ningen.

Edla Sofia

16



Tack för mej Att jag i min "medelålder" skulle hamna på en redaktion som syss
lade med en så "hemtrevlig" utgåva som gamla ärevördiga GUS
TA VSBERGAREN, vars förstasida ni ser nedan, hade jag aldrig
drömt om. Och attjag gjorde det ärjag väldigt gladför, och har väl
Edla-Sofia att tackaför tio viktiga år i mitt liv. Det låter kanske lite
högtidligt, men det kännsfaktiskt så, när man tänker tillbaka. Och
roligt och lärorikt och jobbigt ibland har det varit.
Att hamna mitt i skärgården troddejag inte skulle vara så märk

värdigt, som alla säger och har sagt. Född vid Kalmarsund, tyckte
jagfrån början att skärgården var lite "grötig", men en segelbåt har
fått mig att se med andra ögon. Som syns på bilden, somjag valtför
att bevisa att skärgårdenfått mejpå andra tankar, närjag verkligen
fick uppleva den på riktigt.

Att ta farväl av Gustctvsbergaren är vemodigt, det vemodet delar
jag med många "gamla gustavsbergare". Om världen vänder på sej
och det blir bättre tider och någon kommer på den goda iden att ta
upp den igen, så finns namnet inregistrerat kvar på Tryckfrihetsex
peditionen, Justitiedepartementet. Men det gäller endast två år -
1978 - 1979. Och blir det ingenting under den tiden går namnet
"tillbaka" och manfår göra nyaförsök. Men det är väl inte troligt att
någon annan än en riktig gustavsbergare kommer på iden att ta upp
det namnet.

Tack då för JO intressanta och lärorika år!
Margareta
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Den här utsiktenfann vårfotografHilding i november vid Långsunda. Svanarna hade släktmöte i viken och allt
andades tidlös ro.

De sista sommargästerna
På åttiotalet smäller det. För då är jag säker på att mitt
barndoms Norra Lagnö går i himmelen in. Då har mo
torvägen nått fram till Lagnövägen och Gustavsberg
krupit än närmare. Redan för några år sedan sålde ju ar
vingarna till Långsunda gård stora delar av sin mark till
kommunen och sedan flera år har man talat om att byg
ga flerfamiljshus på nuvarande Kovikstippen.

Men Lagnö-borna kämpar emot för allt vad de är vär
da. Här har generationer kommit och gått utan att nå
gonting förändrats. Så hade farfars far det på Lagnö, så
ska jag också ha det, verkar man att resonera. Man
blundar för framtiden och hoppas förmodligen på att
man ska hinna sluta sina dagar, innan alltför många lyc
kats skaffa sig tillträde till jorden bortom Annebergs
gård.

Lagnöfolket har alltid levt ett liv innanför det egna
staketet. Det sa redan min mormor på fyrtiotalet och det
stämmer i ännu högre grad idag. Ger man sig ut på vä
garna efter middagen är de öde bortsett från ett äldre par
med hund som envist och målmedvetet varje afton for
cerar Skutviksbackarna.

Vi som var tonåringar på femtiotalet bröt då helt mot
alla mallar och samlades vid busshållplatsen. Skvallrets
vågor gick skyhöga eftersom vi dels vågade knysta i se
na kvällstimmen, dels var klädda i skinnjackor. Min

egen medverkan i gänget fick till följd att min mamma
hade svårt att få hyra sommarställe. Trots att jag inte
ens hade skinnjacka.

Men idag är allt som sagt lugnt. Förr var sommar
gästerna i majoritet, nu är det tvärtom. Och allt fler byg
ger om de forna sommarnöjena till året-runt-bostäder.
Drygt två mil till stan är ju inte längre än till vilken trist
förort som helst.

Men ingen tänker alltså på att det just är närheten till
staden som är så farlig för alla som vill ha kvar Idyllien.
För när allt fler lyckas slå sig ner för gott kommer ock
så kraven på service. Då gäller det inte längre bara att
diskutera om man eventuellt ska ha belysning utmed sto
ra landsvägen eller om man ska nöja sig med vinternat
tens stjärnor som enda ledljus. Då kanske det t.o.m.
krävs ett litet centrum och i politikens stormvindar vä
ger dagens enskilda rikedomar lätt ...

Fortfarande är det dock 1977 och man kan med liv
och lust diskutera på Norra Lagnö Skeppslag om kios
ken vid busshållplatsen ska få vara kvar eller inte. För se
bilägarna gillar inte att deras telningar gör av med sina
pengar på godis sommartid. Och vi fotgängare-buss
åkare kan numera räknas på ena handens fingrar.

Men Skeppslaget har haft och har många fina arrange
mang typ det årliga midsommarfirandet på Lagnövallen
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NACKABOKEN 1977
Nackaboken har kommit ut med sin femtonde årgång.
På omslaget finns den ståtliga Boo kvarn, som på sin tid
fanns på Boo Herrgård, men tyvärr försvann i en eld
svåda I 950. För omslaget svarar Håkan Sjölin, som
gjort alla dom vackra femton omslagen hittills. Arets
bok innehåller 12 rubriker med också för en icke nacka
bo mycket intressanta uppsatser.
Nackaområdets geologi har det skrivits om förut och i

år kan den, som är intresserad läsa om Snöromsmos
sen, som "har blivit en nästan klassisk exkursionslokal
för den som studerar geovetenskap i Stockholm. Det är
få mossar, som ger en så klar och tydlig bild av det geo
logiska händelseförloppet och dess historia går ca 6.000
år tillbaka till den tid då större delen av området norr
och söder om Stockholm låg under havsytans nivå."
Fina foton, en del i ca 1.000 gångers förstoring, ger oli
ka prov från mossen.
Boa kyrkas tillkomst får också en lång och ingående

beskrivning med alla inblandade, dåvarande ärkesbi
skopen N athan Söderblom och "Fäderneslandets" re
daktör Dahlin. Bland mycket annat, som låg bakom kyr
kobygget i Boo fanns också "strävan till självständig
het, när det gällde att vara annexförsamling till Gustavs
berg. Grevinnan Ebba Cronstedt, som var mycket in-

tresserad av kyrkobygget bad också ärkebiskopen:
"Glöm inte lilla Boo för alla de stora frågorna." Arbets
lösheten i Boo var stor på den tiden och kyrkbygget
skulle då också-kunna bereda Boo-borna arbete.
Stora Sickla säteris historia kan man läsa mycket om

och säteriets Manbyggnad får en utförlig beskrivning
med många fina foton och planskisser.
Sickla park blev i början av 1900-talet "Nykterhets

folkets park". Där gavs bl.a. konserter, där hölls före
drag om nykterheten och andra aktuella rörelser. Bland
många talare fanns Hjalmar Branting, som talade i par
ken i juli 1905 till en stor skara lyssnare.

Man kan läsa om Original och andra i Saltsjöbaden.
Och under rubriken Barnträdgårdar och daghem i gam
la Nacka får man veta, att 50 % av sociala central
nämndens i Nacka budget 1977 eller 66 miljoner går till
den kommunala barnomsorgen. "Den kraftiga utbygg
naden fortsätter i en stark politisk medvind, för att en av
våra största familjepolitiska reformer förhoppningsvis
skall kunna förverkligas under 80-talet."

Vi på Gustavsbergarens redaktion önskar ett långt liv
för Nackaboken, som vi vant oss att läsa till jul och som
vi nu skriver om för sista gången.

M

och Dansbaneberget, familjefest på sensommaren och
nu senast i höstas en mycket uppmärksammad och väl
ordnad kart- och fotoutställning över Lagnös historia
från 1600-talet till våra dagar. En utställning som till vå
ren ska resultera i ett verkligt intressant tryckalster.

Jag lovar att kasta mig över ett av de första exempla
ren, ty kärleken till platsen Lagnö kommer aldrig att si
na (bevis: "Lagnö i mitt hjärta" Gustavsbergarens jul
nummer 1974). Och skulle någon missuppfattat mina ra
der om ett kommande centrum härovan som en önskan
från min sida är det ett misstag.

Jag har upplevt tjugosex somrar i sex olika hus här
ute, vandrat som barn över ängarna och som vuxen med
mina två döttrar på samma platser. Jag skulle också vil
ja kunna se samma vyer som jag såg vid ankomsten
1944 fram till sommaren 1977, men jag vet att det är så
förtvivlat orealistiskt.

Därför har ungdomsårens önskedröm om ett eget hus
på Norra Lagnö spruckit. Det gör liksom inte så ont när
förändringens tid kommer att "bara" vara en av de sista
sommargästerna.

UlfAnzelius

Ode till vår tidning

Sista utgåvan av vår tidning, gjorde mig nedstämd, var
nästan färdig att ta fram mörk kostym.

Vad skall det bli av vår tidning, kan vi inte skjuta
gravölet åt sidan? Edla Sofias penna, som ibland är sir
lig likt en fjärils flykt, ibland framsprungen ur graniten.

Göstas opus har lämnat tomrum. Var skall man fin
na Hildings unika vinklar?

Vere det inte av intresse för oss alla att bevara vår
husinformation? Genom stöd i alla former försöka
"climb the mountains".

Varför inte låta våra konstnärer göra en numrerad
första sida. Ett motiv från våra nejder. En daggstänkt
teg, en kurande vik, eller en ögonblicksbild från Domus.
Stig, Margareta, Lisa .... Kanske någon PR-kille på
fabriken kan göra något.

Låt oss bilda föreningen för Gustavsbergarens beva
rande.

Owe Kinell
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Eva Borseman och Helena Matsson studerar väggtidningsgruppens resultat. Åtta sidor hade ungdomarna åstad
kommit på temat ''Alkoholbrukets risker".

Intematkurs i Sälen
Hos Nykterhetsvännernas samarbetskommitte har un
der de sista åren alltmer framkommit en önskan att få
ordna en internatkurs (lägerskola) i alkoholfrågor för
elever och lärare i Värmdö skolors högstadier. Men det
har varit svårt med att få pengar till en sådan kurs. I år
löstes denna fråga och kursen kunde genomföras.

På morgonen den 3 oktober startade från kommunal
huset en buss med 24 elever från klasserna 8 och 9, 6 lä
rare, 5 pensionärer, kursledare och 1 reporter från DN
sin färd mot Sälen.

Vädret var vackert, alla var glada och bussens kasett
bandspelare fick i ett spela kassetter, som eleverna hade
med sig. Man sjöng även allsång en stund. Men när vi
passerat Dala-Järna kom något vi inte hade räknat med.
Det började snöa. Ju mer vi närmade oss Sälen, ju mera
snö blev det. Så när vi kom fram till Sv. Blåbandsför
bundets Ungdoms (SBU) kursgård, där vi skulle bo, var
det 20 cm snö. Efter det vi fått våra rum och ätit middag
började kursen. Vi blev indelade i 3 grupper och fick vå
ra arbetsuppgifter.

På kursen förekom endast några föreläsningar. Störs
ta delen av tiden upptogs av grupparbete och diskus
sion. Konsulent Bertil Lindström, Handen (kursledare)
talade om "Vad Du bör veta om alkohol". Dagen efter
talade socialchef Bengt-Åke Johansson, Malung om
"Samhällets vårdmöjligheter". Tord Törnkvist, Tyresö
(tjälledare) talade sista dagen om "Föreningarnas före
byggande verksamhet". Efter varje föreläsning följde en
livlig diskussion. Men att döma av diskussionen efter sis-

ta dagens föreläsning fanns det inte något större intresse
bland ungdomarna för att deltaga i föreningsarbetet.

Grupparbetet startade lite "rörigt" men när arbetet
väl kommit igång blev det ett verkligt bra arbete med ett
fint resultat.

Sista dagen skulle grupperna redovisa sitt arbete. Tea
tergruppen framförde då en scen, som var en god inled
ning till en diskussion i alkoholfrågan. Väggtidnings
gruppen hade gjort en väggtidning på 8 sidor om alko
holbrukets risker. Den upptog även alternativ till vad
man kan göra i stället för att dricka alkohol. Temagrup
pen kom med ett förslag till program för en temavecka
på fritidsgårdarna. Programmet upptog teater, väggtid
ningen och film. Allt för att få igång en diskussion om al
koholbrukets risker.

Men kursen upptog inte bara arbete utan i den ingick
även fjällvandring och en maskeradbal. Det snöade alla
dagar utom torsdagen, då kunde vi gå upp på fjället och
se på den vackra utsikten. De andra dagarna gick vi på
vägen till Sälens fjällkyrka och till Sälens by för att se på
Vasaloppsstenen.

Maskeradbalen ägde rum på torsdagskvällen. Det var
verkligen trevligt och det var roligt att se alla elever, lä
rare och en del av pensionärerna utklädda. Alla hade va
rit så uppfinningsrika på att klä ut sig med hjälp av pap
perslakan och lånade kläder. Lokalen var rikt dekore
rad med ballonger, ljus m.m. Så den festkommitte som
eleverna valt, hade all heder av sitt arbete. Minnesgåvor
från Gustavsberg utdelades till personal och kursledare.
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Det vackra Gustavsberg
Redan innan jag någon gång hade besökt Gustavsberg
hade jag hört rykten om att det skulle vara väldigt vac
kert där.

När jag en novemberkväll på trettitalet fick tillfälle att
göra ett besök i Gustavsberg så blev jag väl inte helt
övertygad om det vackra. Låt vara att det var en lite ku
len novemberkväll, bussen stannade vid kyrkan och vi
gick vägen mot Tallåsen. Vi gick förbi ett sumpigt om
råde nedom kyrkan och en svag gatulampa syntes kan
ske här och där. Men det vackra hade jag svårt att upp
täcka.

Aren gick och enjulikväll i början av 40-talet komjag
båtledes till Gustavsberg för att börja mitt nya jobb.
Samhället gjorde naturligtvis ett helt annat intryck en so
lig varm sommarkväll än en disig novemberkväll. Visst
är det en vacker syn att se kyrkan och värdshuset i en
nedgående sols belysning, men sådana vyer är vackra
var man än ser dem.

Under de år jag bott här har jag vandrat genom sam
hället och betraktat de olika områdena. Jag såg det gam
la Gustavsberg och jag har sett förändringarna.

Bland det första man lade märke till var tegelmuren
mellan nedre Stenhuset och gamla kontoret och högen
av gamla gipsformar innanför. Kom man den andra si
dan av Stenhuset så stod där ett gammalt fallfärdigt
skjul som innehöll vedbodar och utedass för de som bod
de i Stenhusen. Därifrån utmed hela Algatan gick ett li
kaså nästan fallfärdigt brädplank som inte fått färg på
länge. Arkitekturen på Stenhusen och husen i Kullen
fann jag väl heller inte så tilltalande. Men planlösningen
inne i dessa överensstämde ju också med utseendet.

Det dansades till musik från en bandspelare. Lärarna
sjöng en visa om kursen. Den hade de diktat under tiden
de väntade på att maskeraden skulle börja.

Så återstod sista dagen med städning av rummen och
hemresa. Den gick i trötthetens tecken. Kanske det be
rodde på att bussens kassettbandspelare var sönder. Ele
verna diktade då en visa om kursen som de sjöng. Alla
var glada och nöjda med kursen när vi kom hem på fre
dagskvällen. Även kursledningen och vi i Nykterhets
vännernas samarbetskommitte var nöjda och uttalar
vårt tack till alla elever och lärare samt till pensionärer
na för det goda arbete de utfört och för den trivsel, som
rådde under hela veckan. Vi hoppas kunna göra en lik
nande kurs 1978.

E Sander

En kort tid bodde jag i Övre Stenhuset och hade toa
letten den andra sidan av Algatan i rucklet som stod där.
Trafiken var ju inte så stark under kriget, men det kun
de kanske blivit en rubrik i tidningen: Person på väg till
toaletten påkörd av bil.

Gick man olika gator så var alla hus lika utmed hela
gatan och kommer man från samhällen med lite olika be
byggelse, så tycker man att enformigheten verkar trå
kig. Höjdhagens småhus var nybyggda och på avstånd
liknade de kaninburar utställda på ett gärde.

Men vad har hänt sedan 40-talet? Inom byggnatio
nen har det varit stor aktivitet, men envisheten att göra
alla hus lika i respektive område har hållit i sig.

Efter kriget byggdes Hästhagen och där har man lyc
kats passa in arkitekturen ganska bra i terrängen. Ett an
nat område är Styrmannen där både husens arkitektur
och deras placering på berghällarna ger ett ganska triv
samt intryck.

Men det finns skräckexempel. Jag tänker på rödtegel
högarna Berget och trevåningshusen utmed Björn
skogsvägen. Och Renvägen och Björnkärrets radhus till
talar nog inga esteter.

Vad jag noterat som positivt är byggnationen av Tall
åsen vid seklets början. Ett område med småhus där
även s.k. vanligt folk kunde få bo. Att nästan varje lä
genhet fick egen ingång i Mariagatan och Skeviksgatan
är nog ett ovanligt drag av byggherrarna vid den tidens
byggnation. Bruksherrarnas hyreshus var de s.k. bruks
barackerna typ Stenhusen ungefär fast kanske större.
Här var nog Odelbergarna före sin tid.

Vad blir då de samlade intrycken från studiet av Gus
tavsberg som samhälle? Ja, de blir ganska blandade.
Visst är Grindstugatans alle vacker de flesta årstider och
husen pittoreska på något vis. Men en gata eller ett områ
de är ju inte hela samhället. Jag tror att ryktet om det
vackra Gustavsberg har skapats av synen av Farstavi
kens inre del med hus och grönska speglande sig i vatt
net när man kom båtledes, som man alltid gjorde förr.
Och så har väl de gästande sett Grindstugatan också.
Båtresan ut till Gustavsberg har kanske också påverkat
inställningen. Att sitta på en båt och se landskapet glida
förbi och plötsligt upptäcka bebyggelse kring en havs
vik, det blir många lyriska av. Man skulle också kunna
skriva om det jag kallar "Gustavsbergsaridan". Folks in
ställning till och uppträdande inför olika saker, men det
är en annan historia som mer kanske hör hemma inom
det historiska området.

Bertil Peterson
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KONSUM• DOMUS .
Konsum/Domus
yerksamhetsåret 1977 är snart fullbordat och ett nytt år
står för dörren. Förutsättningarna varierar alltid, men
året 1977 har nog inramats av verkningar som vi inte är
särskilt vana vid. Den kraftiga konjunkturnedgången är
ett faktum och därtill har Samhället bestått oss med
verkningsfulla åtgärder som kastar sin klara skugga över
handelns förutsättningar. Med beaktande av denna
situation har vår förenings verksamhet ändå varit posi
tiv och där spelar våra medlemmars/konsumenters akti
va uppslutning en betydelsefull roll.

Nu befinner vi oss mitt i årets sista månad - julmå
naden. Denna månad präglas av de många traditioner
na och en mångfald begivenheter. Julen är också den
högtid som ger oss en speciell atmosfär och stämning.

I likhet med alla tidigare åren julbetonas våra butiker
och vårt varuhus. Samtidigt laddar man upp och pre
senterar varor i rik omfattning. Det är vår förhoppning
att våra medlemmar/konsumenter ska återfinna det
mesta som behövs i form av julklappar och övriga va
ror. Goda julköp i vår Konsumentägda förening bespa
rar oss både jäkt och resor.

Öppethållandet i våra säljenheter
under julmånaden kommer att på sedvanligt sätt kungö
ras i vårt flygblad. I likhet med förra året kommer sälj
enheterna att vara stängda på julafton den 24 decem
ber. Vi hoppas att alla har förståelse för detta och för
lägger sina inköp under alla de övriga dagar som står till
förfogande. Genom denna åtgärd kan vår personal få en
något längre sammanhängande och välbehövlig julle
dighet.

Domus klädvisning
gick av stapeln den 10 och 11 oktober. Den blev en lyc
kad tilldragelse och samlade som vanligt fullt hus. Vis
ningen presenterade många praktiska och prisvärda
plagg som vi hoppas blev goda tips för de besökande.

Noteras bör att de medverkande mannekängerna tillhör
våra anställda. De skötte sig med den äran.

lnformationsmöte
med föreningens fullmäktige, styrelse, revisorer och rep
resentanter för de anställda hölls den 10 november.

Vid mötet medverkade Margareta Säll, KF:s prov
kök, som på ett kunnigt och trevligt sätt informerade om
sunda kostvanor. Hon visade också en bildserie som an
knöt till lämnad information och hade rubriken "valuta
för matpengarna". I övrigt informerades om förening
ens verksamhet för innevarande år och kring bedömd ut
veckling för kommande år. Information lämnades ock
så kring alternativ infart till Domusparkeringen samt om
pågående Centrumplanering. Denna information följ
des av en stunds diskussion.

Verksamhetsåret 1977
är snart i mål, men vi saknar fortfarande en bra bit av
den ekonomiska redovisningen. Något längre känner vi
säljutvecklingen och den är synnerligen positiv med hän
syn till de restriktioner som ingår i förutsättningarna. Vi
hoppas nu på en fin slutspurt i säljutvecklingen som all
tid ger ett extra plus i resultatbilden. Vår hittills kända
resultatbild ger oss anledning att vara nöjda då vi jäm
för oss med utvecklingen omkring oss. Vi räknar också
med återbäring. Hur stor den kan bli vet vi först då kon
turerna till årets bokslut framtonar en bit in på nästa år.
Vad vi vet är dock att alla prisaktiva insatser, som i för
stärkt omfattning skett under året, tillsammans med
möjlig återbäring, ger våra medlemmar ekonomiska för
delar av en betydelse som är värd att uppmärksammas.

Ett varmt tack till alla som slutit upp och slagit vakt
om vår förening under gånget år. VÄLKOMNA ÅTER
till alla våra säljställen under 1978 !

VÅR ÖNSKAN OM EN RIKTIGT GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR 1978!

PAN

!

God Jul och Gott Nytt år
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ve
Hyvelbänk Sjöbergs med skiva av
limmad björk. Underrede av furu.
Sk.ruvspiraler av stål.
71 X 135, höjd
82 cm 560:-

Vi har valt ut ett sortiment
av verktyg, som i första hand
skall passa för hem- och
hobbybruk. Men som har sådan
kvalitet och kapacitet att de
också uppfyller yrkesmannens
krav. Här är några exempel.

Bosch Skotte.
Kompakt slagborrmaskin med
2 hastigheter. Totalisolerad.
Radio- och TV-avstörd. Med 3 st
installatörsborrar och 4 st snabb
stålsborrar 198:-
Hylsnyckelsats i 24 delar av kromvanadium.
18 st 12-kanthylsor 10-32 mm. I 'st T-handtag. 2 st
förlängningsstänger. l st ledknut. l st svänghand
tag. I st spärrhandtag. Plåtlåda 17 x 34 x 5 cm 118:-
Bågfil Sandvik med kompakt ryggskena av stål.
Bladet kan snedställas 55°. Bekvämt handtag med
bladspännare. 300 mm Sandflexblad 29:50
Hammare Stanley. Helsmitt huvud, glasfiber
skaft, perforerat gummihandtag. Huvud 450 g 35:-
Putskniv Stanley. 5 st in- och utskjutbara blad.
Längd 15,5 cm 15:-
Campingyxa Agdpr med eggskydd. Björkskaft
37,5 cm 28:50

Cirkapriser i Domus.
Gustavsberg



Gustavsbergs Schacksällskap

Säsongstarten skedde i september och vi spelar varjefre
dag kl. 19.00 iABFs lokaler, Renvägen 14. Verksamhe
ten bedrivs enl. följande: Första och andra fredagen i
varje månad ägnas åt Klubbmästerskap, som spelas i se
rieform och beräknas vara slutförd under mars 1978.
Tredje fredagen i varje månad är vikt för ev. häng

partier samt träning. Sista fredagen i varje månad spe
las en blixtturnering.
Dessutom deltar vi i två lagturneringar. Den ena be

nämns "Kooperativa serien", där vi, Folksam och KF
spelar en dubbelserie med 10-mannalag.

Serien spelas vår - höst och_ de hittills avgjorda mat
cherna har gettföljande resultat: 15/2 Folksam - GSS
6-4, 15/3 Folksam - KF 9-1, 26/4 GSS - KF6-4, 27/9
KF - Folksam 4-6, 25/10 GSS - Folksam 6-4.
Läget är att vi i sista matchen borta mot KF måste

vinna med 9 1 I2 mot 1 I2 för att vinna turneringen och
det blir svårt. Vi är i alla händelser klar tvåa i 1977 års
turnering, men det blir nog Folksam, somfårförsta in
teckningen i vandringspriset.
På initiativ från Nacka Schackklubb startades hös

ten 1977 en enkelserie med 8-mannalag, där följande
klubbar deltar: Nacka Schackklubb med 2 lag, De syn
skadades Schackklubb, De hörselskadades Schack
klubb, Stockholms lokmän samt GSS. En serieomgång
spelas första måndagen i varje månad. Iförsta ronden
vann vi över Nacka Il med 6-2, medan vi i andra ronden
fick oavgjort 4-4 mot SLKK. Serien ärfärdigspelad i
mars 1978.

Vi behöverflera spelare i klubben. Som det nu är har
vi svårt att fåfullt lag i lagmatcherna. Den som är in
tresserad och vill veta mera kan ringa: Arne Andersson
tel. 317 76, Elis Lindström 310 16, Klaus Reimann
215 34.
Följande parti är hämtat från första bord vid lag

matchen mot Folksam.

VIT Dan Grip GSS - SVART S Bäckman FOLKSAM

1 e4 d5 19 Sh4 Dc2
2 exd5 Dxd5 20 Lxh5 Dxb2
3 Sc3 Da5 21 Df3 Td6
4 Sf3 Lg4 22 c5 Td5
5 Le2 e6 23 De2 Dxe2
6 b3 Sfb 24 Lxe2 Sd4
7 Lb2 Le7 25 Lc4 Te5
8 h3 Lh5 26 Tfel Te8
9 0-0 0-0 27 Txe5 fxe5

10 d3 Td8 28 Sf3 Sxf'I+
11 Del Sc6 29 gxf3 Kf7
12 a3 b5 30 Tdl Td8
13 Df4 Sd5 31 Txd8 Lxd8
14 Sxd5 Txd5 32 Kfl remi
15 Dg3 f6
16 c4 bxc4
17 dxc4 Td7
18 b4 Df5
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Årsresultatet

När detta skrives är väl alla på det klara med att år 1977
knappast blir vad uppgjorda prognoser lovade. Den dju
pa konjunktursvacka som drabbat hela Väst-Europa har
slagit hårt i vårt näringsliv.

Mölntorpsfabriken har inte heller kunnat undgå höga
materialpriser, hårdnande konkurrens på marknaderna
och därmed tidvis kärv utfakturering.

Viss förbättring har dock konstaterats för 3 :e kvarta
let, varför slutfacit - under rådande förhållanden - för
väntas med hyggliga förhoppningar.

Ett nytt ytmönster, sk linnemönster, har på olika
mässor mött positiva reaktioner, vilket bör medföra ett
gott produktionstillskott i vår fabrik. Begränsning av
diskbänkssortimentet, satsning på nya produkter och
marknader kan också på sikt bidraga till en nödvändig
förbättring av lönsamheten.

Mölntorpsfabriken är väl rustad för en konjunktur
uppgång 1978!

Slutglimtat
I och med detta nummer går denna exklusiva personal
och ortstidning i en alltför tidig "pension". Alla bör ha
klart för sig att tidningens indragning helt beror på "bris
tande lönsamhet". De läsare som sett tidningen som en
god vän med inslag från gammalt och nytt, veteranhyll
ningar och avtackningar, fritidsverksamhet etc, upple
ver med vemod denna utveckling.

Vi i Mölntorp har genom tidningen alltmer kunnat
känna oss som "gustavsbergare". Under åtta år fick vi
medverka med inslag, vilket varit en starkt stimulerande
uppgift.

Alla medarbetare på redaktionen och fotoavd. förtjä
nar högsta betyg för hängiven insats!

Ett personligt tack för ett utomordentligt gott samar
bete framföres härmed av

Lars Johansson

Anders Noren har erhållit den störstaförslagsbelöning
en iMölntorp sedan vi blev Gustavsbergare! Här i arbe
te vid en kantpress för diskbänkar.

En "biprodukt" som vi kan utöka är matkantiner för
bl a storkök. Arvid Sandberg - somfö ijanuari -78 25-
årsjubilerar i företaget! - "syr ihop" ytter- och inner
kärl på en isolerad 20-literskantin.
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BALDERSNÄS, gammalt, bortglömt
gruvsamhälle på lngarö

När jag nämnde för Hilding Engströmer om en gammal
gruva vid Baldersnäs, visade det sig att han inte kände
till denna. Vi for dit och Hilding fotograferade. Det finns
två gruvhål, det ena vattenfyllt, det andra fyllt av sten.

När jag nu efteråt tittar på bilderna, minns jag olika
historier om fältspatgruven som jag hörde berättas un
der min barndomstid.

Jag växte upp på Baldersnäs vid den tid då driften vid
gruvan just blivit nedlagd. Följande är sådant jag hört av
andra och till en del sett själv.

Baldersnäs var ett litet gruvsamhälle mellan åren
1911-1925, väl avstängt, innanför stora järngrindar
uppsatta mellan murade stolpar, ca 80 cm i fyrkant, och
en mur med hörntorn och lusthus. Många sjöfarare på
Ingaröfjärden har nog sett den vita muren och undrat
vad som döljer sig bakom. Tills för en 15-20 år sen fanns
en tvåvånings vitmålad byggnad kallad slottet kvar, den
blev riven för att lämna plats för ett mera ändamålsen
ligt fritidshus. Tre av arbetarbostäderna finns ännu kvar,
två är upprustade i stort sett i sitt ursprungliga skick.

I den här avbildade gruvan samt den vid Drättsvik
bröts fältspat som maldes och såldes till porslinsfabri
ker i England och Japan. Japanerna hade stora krav på
renhet och godkände inte lasten och flera båtar fick vän
da hem igen. Senare utnyttjades fabrikslokalerna av en
kemisk industri som tillverkade bl a soda. Under fabri
kens gång hade samhället egen el för belysning. Led
ningarna var dragna på porslinsknoppar.

Detta gruvhål finns vid Baldersnäs.

Tack
Jag villframföra mitt varmaste tack till Värmdö Bruks
hundklubb för medverkan vid Hemvärnets Dag i Gus
tavsbergs Folkpark och till Gustavsbergs Hemvärn för
utlåning av tälten. Mitt speciella tack går till kommun
fullmäktigeordf Torsten Rolf samt Gustavsbergs Fa
brikerför deras medverkan och generösa hjälp vid den
första offentliga Kokkonstutställningen anordnad i Sve
rige, avhållen i Gustavsberg lördagen den 19 november
1977.
Tack även till Domus ledning och personalen vid re

staurangen för kollegial hjälp.
Hermann Vorhifer
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Det fanns också ett sågverk som drevs elektriskt,
kraftkällan var en s k lokomobil, ett stort ångaggregat
som eldades med ved som tuggades sönder till en mas
sa. Av banvallen finns delar kvar där vagnarna gick las
tade eller tomma och som efter tippning vändes på en s k
vändskiva och fot upp igen til l gruvan. Vraken efter två
båtar ligger ännu kvar på botten nedanför fabriksom
rådet.

Jag såg när skorstenarna sprängdes i början av 30-ta
let. Teglet användes till byggnader och dylikt.

Skolan låg nere vid ångbåtsbryggan och flyttades se
dan upp i ett hus som ännu finns kvar.

C. A. Jakobsson

Några fakta om gruvan.
Baldersnäs (tidigare Nybygget).

Baldersnäs gruva: Brytningen har här utförts i tämli
gen grov pegmatit ur vilken användbart material ut
skräddes. Någon renare urskiljning av kvarts och fält
spat torde ej haförekommit. Platsen är belägen å SV
kusten på INGARÖ.
Företagare var grosshandlare Jos. Carlsson och bryt

ningen pågickfrån 1911 till 1916 under dennes ledning.
Utbytet gjordes dock av 1150 ton sekunda, och 4246

ton lägre kvaliteer. Endast 562 ton primafältspat redo
visades under ovan nämnda femårsperiod, vartill kom
mer 220 ton kvarts med ett sammanlagt saluvärdeför
fältspaten av kr. 32.283 och för kvartsen kr. 900.

1922-1923förmaldes vid en av dåvarandeforetaga
re uppsatt mineralkvarn, 1418 tonfältspat och 383 ton
kvarts med åsatta saluvärden av 77.900 kr. pch 21.895
kr.
Fältspat från Baldersnäsgruvan på Ingarö leverera-

des ända till Japan.
Eget elverk fanns på området.
Två skolor fanns på området.
1935 sprängdes anläggningens transportbanor ned

till bryggorna.
Baldersnäs avfolkades så gott som, under 30-talet.

Därefter har fritidstomter blivit styckade av området,
och flera familjer bor nu åter året runt i Baldersnäs.
Den omkring 50 meter djupa gruvan, är sen 20-talet

vattenfylld. De minnen som nu finnes kvar från gruv
driftens tid är förutom den, med till synes svart vatten
fyllda gruvan, och byggnaden, kallad Gråbo, där arbe
tarna bodde, endast de vita och rosaflisor av kvarts och
fältspat som man hittarpå sluttningen och stranden mot
Ingaröjjärden.

Britta Jakobsson

Gruvbostad vid Baldersnäs.

Gruvhål vid Drättsvik.
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Östra Stäket. Till höger skymtar Sandahlska villan med badhus iförgrunden. Gustafsberg IVpasserar ångbåts
bryggen varifrån vaktstugan flyttades 1878 och där bomspärren legat. Den tornbeprydda villan i bildens mitt är
Gammeludden. Foto från 1800-talets slut. Nacka Kulturnämnds arkiv.

••Ostra Stäket
av GUSTAV ALEXANDERSSON

De flesta gustavsbergare vet säkert var Baggensstäket är be
läget. Många har nog med båt färdats genom denna smala
passage, som räknas bland de vackraste farlederna i Stock
holms skärgård. Men att Gustavsbergs fabriker sedan slutet
av förra århundradet är ägare av en stor ypperlig sjötomt vid
nämnda vatten, är måhända mindre bekant. Lägenheten i frå
ga heter Östra Stäket, men borde rätterligen kallas Norra Stä
ket då den ligger på norra stranden. Platsen är idag helt obe
byggd Och vildvuxen. Följande plock ur Baggensstäkets histo
ria vill teckna bakgrunden till detta markförvärv.

Skärgården erbjuder många skyddade vattenvägar åt den
som färdas sjöledes. Sedan urminnes tider har Baggensstäket
varit en viktig förbindelseled, vilken först moderna färdmedel
gjort sig oberoende av. Från vår till höst, eller så länge sund
och fjärdar låg öppna, pågick där en livlig sjöfart medelst stak
ning, rodd och segling. Farkosterna hade varierande storlek
alltefter skiftande ändamål. Vid mindre fraktfart, som när fis
kare snabbrodde in till staden på morgonen efter fisket för att
sälja sin fångst färsk, användes roddbåtar och ekor. För tyng
re transporter fanns småskutor, jakter, slupar och galeaser.
Även vid Gustavsberg använde man till en början roslagssku
tor för porslindstransporter. En av dem hette Fromhold och
återfinns mellan 1839-1860 i fabrikens räkenskaper.

Vid Östra Stäket fanns från 1700-talets början en ömsesi
digt erfoderlig spärr över vilken sjöfarten tragglade sig fram.
Genom landhöjningen hade Baggensstäket efter hand blivit
svårframkomligt. Ägaren av egendomarna Boo och Länners
ta, slottsbyggaren Nicodemus Tessin d.y., lät därför år 1704
fördjupa kanalen. Av sådana båtar som före upprensningen
inte kunnat passera förbehöll han sig rättighet att få uppbära
kanalavgift. Då farleden åter togs i bruk var den försedd med
en rörlig bom vars överkant låg 3 1/2 fot, d v s ungefär en me
ter under vattenytan. Småbaåtar gick fria över bommen men
när någon mer djupgående båt skulle fram måste bommen
upplyftas. Det var meningen att de intäkter som flöt in av ka
nalavgiften skulle användas till att hålla farleden i framkom
ligt skick, något som dessvärre inte alltid var fallet.

Det råder ingen tvekan om att bommen också var en del av
de försvarsanordningar som på 1700-talet anlades vid Bag
gensstäket. Bommen låg vid det smala sundets östra myn
ning. Bombryggan gick ut i vattnet från just den sjötomt Gus
tavsberg på 1890-talet förvärvade. Efter ett par meter bildade
bryggan en trubbig vinkel in mot sundet, därmed stängande
halva farleden. Den andra halvan av farleden upptogs av själ
va bommen vilken var förankrad i en stenkista vid udden mitt
emot. Udden kallas fortfarande Stenkistudden och hö!' nume-
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ra till området för Saltsjöbadens kyrkogård. Hur man bar sig
åt för att öppna och stänga bomspärren är ej känt men både
stockar och kedjor har använts. En uppsyningsman, titulerad
"bomläsare" fram till 1860-talet i mantalslängderna, hade till
uppgift att med ett mätinstrument kontrollera båtarnas djup
gående för att bestämma avgiftens storlek enligt fastställd tax
a. Under tiden han sysslade med mätningen har man all an
ledning tro att de sjöfarande unnade sig en vilopaus på krogen i
närheten. Krögaryrket har gamla anor vid Östra Stäket. Sista
året krogen tycks ha haft utskänkning var 1874. Den kallas då
rätt och slätt Stäkskrog. Äldre handlingar vittnar om andra
namn. På en karta över Baggensstäket från omkr. 1800 åter
finns krogen Kedjan. I 1835 års mantalslängd heter den Stä
kes Bom.

Lännersta gård fick 1823 privilegium på att uppbära ka
nalavgiften. Säkert blev pengarna ett välkommet tillskott i kas
sakistan för gårdens olika ägare i fortsättningen, men ledsamt
nog glömde man bort skyldigheten att bekosta muddringar.
Av den anledningen var Baggensstäket vid 1800-talets mitt en
farled med blott 3 fots djup när det var lågvatten. Villkoren
förändrades raskt sedan Gustavsbergsbolaget 1842 startat re
gelbunden trafik med hjulångare mellan Gustavsberg och

· Stockholm. Givetvis låg det i bolagets intresse att farleden
hölls i framkomligt skick så att tidtabellen kunde följas utan
förseningar. Det lyckades sommaren 1853 för Gustavsbergs
ägare, grosshandlare Samuel Godenius, att få överta det 1823
utfärdade privilegiet av Lännersta samt även arrendera erfo
derlig mark vid Östra Stäket.

Det var nu Gustavsbergs sak att hålla den viktiga farleden i
farbart skick. Genast infordrades kostnadsförslag för upp
rensning till 5 fot, d v s ungefär 1 1/2 meter under lägsta vat
tenyta. Arbetet utfördes hösten 1853 under ledning av civ ing
Edvard von Rothstein (1821-1890) som åren 1849-75 var chef
för Stockholms Stads vattenbyggnader. Med jämna mellan
rum förekom mindre upprensningar när så behövdes. Våren
1859 muddrade byggmästare Nils Eriksson. Av det bevarade
anställningskontraktet får man en beskrivning av mudderver
kets enkla konstruktion. " - - - varjämte Eriksson till låns
erhåller en flotte med tolv nya plank, en mudderskopa, ett spel
samt den järnlina som nu begagnas vid bommen i Stäket, allt
att återlämna i det skick som vid arbetets fullbordan kan va
ra. Muddermassan skall bortföras till djupt vatten." Hjulånga
ren Gustafsberg hade i november 1857 stött på grund i Bag
gensstäket, med så svåra skador att hon ej mer kom i trafik.
Tillbud av det slaget gav signal till fortsatt upprensning och
djupet ökade undan för undan. Mer omfattande planer på ka
nalbyggen har också varit uppe till debatt men alltid stannat
på papperet. Vid 1862-63 års riksdag motionerade bankdi
rektör A. 0. Wallenberg om Baggensstäkets fördjupning till
16 fot och L. J. Hierta om en ny 18 fot djup kanal genom det
närbelägna Moranedet. Bägge förslagen avslogs av ekono
miska skäl. Riksdagen ansåg det även alltför vanskligt med en
så djup farled till huvudstaden utan några befästningar.

De efterhand förbättrade sjökommunikationerna underlät
tade i hög grad för huvudstadsbor att skaffa ett sommarnöje i
innerskärgårdens övärld. Hemmansägare C. F. Wahlberg på
Lännersta gård avstyckade tidigt tomtmark åt sommargäster.
Redan 1874 försålde han lägenheten Gammeludden, som

gränsade mot Östra Stäket, till boktryckare Carl Axel Ny
man. Genom köp, arrende och processer utvidgade Nyman
därefter sitt lantställe med framgång så att vid hans död 1881,
Gammeludden endast var en liten del av den stora egendo
men. Som föreståndare för Riksbankens sedeltryckeri var han
vintertid bosatt i Stockholm.

Det har tidigare omtalats att krogrörelsen vid bommen be
drevs av gammal tradition. Men traditionen var ej starkare än
att en högst vardaglig händelse gav anledning till att den bröts.
Krogen arrenderades på 1870-talet av Jonas Örtengren (f.
1836). Mellan krögarens och Nymans hundar uppstod en dag
ett hetsigt slagsmål. Nyman som var känd för att fatta snabba
beslut, och dessutom hade synnerligen god ekonomi, vandra
de omedelbart till Lännersta och bad att få köpa Östra Stä
ket. Wahlberg hade inget emot att avyttra kroglägenheten. Ar
1876 var affären ett faktum varefter krögare med hund upp
sades till avflyttning.

Semesterhemmet Gammeludden. Annex Sjövillan vid
Östra Stäket. Vykort från omkr. 1950.
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Knapens hål i vinterskrud/öre 1910. Vaktstugan är nu mera apterad till sommarnöje medan vaktbrygganförsvun
nit från platsen. Foto hos Lars Waesterberg, Ektorp.

Nyman yrkade också på att bomspärren med tillhörande
vaktstuga skulle flyttas från området. Hans talan bifölls i alla
instanser trots Gustavsbergsbolagets skarpa protester både i
hovrätten och högsta domstolen. I maj 1878 föll utslag i må
let. Inom två månader måste bolaget lämna Östra Stäket. Tur
samt nog lyckades bolaget träffa överenskommelse med ar
rendatorn av Skogsö gård, fabrikör Adolph Elbe, om att un
der 20 års tid få disponera 1/2 tunnland mark vid Knapens
hål, beläget 600 meter österut. Vaktstugan överfördes våren
1878 av fabrikens folk till denna orörda naturtomt, där vakt
brygga likaså uppfördes. Den kedja som på 1860-talet ersatt
bommen flyttades samtidigt till Knapens hål, där rester av den
iakttagits ännu i början av detta århundrade. Kedjan lär dock
sällan ha använts så sent.

Av de fåtal räkenskaper från Knapens hål som bevarats till
våra dagar framgår tydligt att trafiken var livlig. Gustavs
bergsbåtarna passerade naturligtvis kostnadsfritt. Ett flertal
ångbåtsrederier betalade avgiften i större poster medan små
båtar erlade kontant avgift i en kollekthåv som vakten höll ut.
Vaktmanskapet trivdes tydligen bra för de stannade länge.
Åren 1878-1915 hette han Sven Eriksson men gick vanligen
under namnet "Stäk-Erik", En tidigare styrman på Gustavs
bergsbåtarna 1908-15, Carl Gustaf Johansson (f. 1879), åtog
sig vakthållningen efter Eriksson och blev kvar till sin pensio
nering 1945. I och med att Gustavsbergsbåtarna ett par år se
nare slutade med trafiken genom Baggensstäket, befriades bo
laget 1948 från sina skyldigheter beträffande underhållet av
farleden. All prickmaterial överläts utan ersättning till Lots-

styrelsen som därefter haft hand om utprickningen. Efter 1945
tillsattes ej någon ny vakt vid Knapens hål. Staten ansåg att
kanalavgiften var föråldrad och att den inte behövde bibehål
las.

År 1877, innan det bestämts att vakthållningen skulle bort,
såldes Östra Stäket till professor Oscar Sandahl (1829-1894)
att nyttjas som sommarnöje i tidens anda. En pampig villa
uppfördes i två våningars höjd varvid den gamla krogen in
byggdes i bottenvåningen. Parkanläggningen fick en liten
damm med röda näckrosor. Sandahl var till yrket lärare och
hade grundat Karolinska Institutets stora drogsamling. Men
han var dessutom ivrig naturforskare. Vid Baggensstäket erin
rar man sig speciellt Sandahl som mannen som planterade in
vinbergssnäckan. Några sällsynta växter som ännu finns på
trakten har han också planterat in. Tyvärr visade det sig snart
att Sandahl inte mådde bra av den fuktiga luften nära vattnet.
Han införlivade omkr. 1880 ett stort skogs- och bergsområ
de. För sin hälsas vårdande lät han bygga sig en mindre stuga
på utsiktsberget till vilken en smal promenadgång slingrade
upp.

Paret Oscar och Jenny Sandahl hade en dotter som hette
Anna, gift 1875 med friherre Axel Rappe (1838-1918). Båda
familjerna vistades på Östra Stäket om somrarna. Rappe var
armeofficer med fransk krigstjänst bakom sig. Åren 1870-72
hade han deltagit i fransk-tyska kriget, sårats i striden vid
Vionville men lyckats undkomma för att bli adjutant hos ge
neral Lecointe. Han återvände hem 1872 och steg snabbt i
graderna. Utnämnd till överste 1882 verkade han som chef för
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generalstaben t.o.m. 1905 då han lämnade den militära banan
med militärs avsked. Rappe· ägnade även politiken sin gärning.
En gång talade han varmt för ett kavalleri med tama älgar här i
landet. Enligt Rappe var älgen överlägsen hästen dådet gäller att
ta sig fram i kuperad terräng. Mot den bakgrunden är det ej för
vånande att Rappe höll sig med ett par ridhästar på lantstället.
Trädgårdsmästarbostaden vid Östra Stäket hade stall på övre
botten! Skötseln av dessa djur ingick sannolikt i trädgårdsarbe
tarfamiljens uppdrag. Självfallet tillhörde stadsrådet Rappe
vänkretsen kring kungen. Det hände att Oscar Il hälsade på när
han gjorde utfärd med Sköldmön.

Professor Oscar Sandahl avled 1894 på sitt kära tuskulum
vid Östra Stäket. På Gustavsbergsbolagets styrelsemöte i juli
samma år dryftades kontraktet med Skogsö om markupplå
telsen vid Knapens hål. När arrendet gick ut 1898 väntades
området bli använt till andra ändamål, så att kanalvakten åter
måste flytta. Brukspatron Wilhelm Odelberg meddelade att
Östra Stäket, med där uppförda tre hus, var till salu för 25.000
kr genom professor Sandahls nyligen timade frånfälle. Han
poängterade att vaktstugan tidigare legat på denna för bola
gets ändamål synnerligen välbelägna plats. Styrelsen var helt
överens och tillstyrkte inköp. Så kom det sig att Gustavsbergs

fabriker 1895 blev ägare till Östra Stäket. Emellertid förläng
des arrendet vid Knapens hål 1898, varför Östra Stäket ur
hyrdes åt sommargäster.

Följande hyresgäster är till namnet kända. Kammarherre
F. Edelstam, häradshövding Wennerholm samt mellan 1917-
1930-talet åkare Georg Adamsson och hans söner efter ho
nom. Den senaste hyresgästen av Östra. Stäket var på 1940
och SO-talen Stockholms Läns Husmödrars Semesterhems-

#·
förening u.p.a. Utöver de tre hus som hyrdes av Gustavsbergs
fabriker ställde Länsstyrelsen ytterligare tre hus till förfogan
de på Gammeludden. Verksamheten pågick året runt. Under
1948 hade semesterhemmet över 500 gäster med över 5.500
vårddagar. Inackorderingspriset var 4:25 för delat och 5 kr
för enskilt rum. Både Länet och Staten gav driftsbidrag.

Det nya semesterhemmet Gammeludden blev omkr. 1960
färdigbyggt. Husen vid Östra Stäket fick sedan stå tomma och
började alltmer förfalla. Den 22 februari 1965 brändes de av
brandkåren. Nämnas kan att Gustavsbergsbolaget faktiskt
använde tomtmarken under första världskriget. Det var kol
brist och ångbåtarna eldades med ved. Vid Östra Stäkets ång
båtsbrygga hade man därför ett vedupplag varifrån båtarnas
bränsleförråd fylldes på vid behov.

Gustavsbergs Missionsförsamling
vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster

och önskar en god och meningsfull Jul- och nyårshelg.

Söndagen den 11 december:
11.00 Sondagsskolfest, gemensam med baptistför

samlingen. Medverkan av barn och lärare. Ser
vering, lekar.

Söndagen den 18 december:
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan. Torgny

Lindner.

Juldagen den 25 december:
07.00 Julotta. Olle Ringström och sångarna.

Efter julottan andakt på Gustavsgården.

Annandag Jul den 26 december
11.00 Yttre missionens högtid. Miss. Birgit Lindberg,

Olle Ringström. Insamling för SMF:s yttre mis
sion.

Nyårsafton:
18.00 Ekumenisk nyårsbön. Lindner, Ringström.

Nyårsdagen den 1 januari:
11.00 Tacksägelsegudstjänst 0. Ringström. HHN.

Trettondedag jul den 6 januari:
14.00 Julfest för hela familjen i Skälsmara missions

hus.

Lördagen den 14 januari:
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum/missionsför

samlingen ansvarar för programmet.

Baptistkyrkan
Lördagen den 17 december:
17.00 GK:s Lucia firande

Söndagen den 18 december:
11.00 Gudstjänst i gemenskap med Missionsförsarn

lingen. Distriktsföreståndare Sune Lönnback.

Juldagen den 25 december:
07 .00 Julotta. Nandorf. Efter julottan serveras julgröt.

Nyårsafton den 31 december:
18.00 Nyårsbön i Missionskyrkan.

Nyårsdagen den 1 januari:
11.00 Gudstjänst. Lindner. Nattvardsfirande.
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Åke Berglind

Åke Berglind död

Åke Berglind har hastigt lämnat oss mitt i sin gärning.
Han tillhörde den generation av gustavsbergare som vu
xit upp i samhället då alla kände varandra. Men Åkes
minne och sinne för människor gjorde, att han var be
kant med mångdubbelt fler än bara sina jämnåriga. Det
är få elever från 1960 och framåt som inte har kommit i
kontakt med honom vid något tillfälle.

När han 1961 var med om att starta högstadiets årli
ga gökottor, var det bara en början till ett djupare enga
gemang i skolans naturvårds- och friluftsverksamhet. På
ett försynt sätt portionerade han ut kunskaper om det
han såg och hörde, gärna kryddat med tidigare upple
velser. Ett barr blev plötsligt viktigt i naturen och ett få
gelläte blev en revirstrid. Hans med åren uppövade iakt
tagelseförmåga förbluffade mången tonåring och hans
näsa för kantareller var närmast fenomenal. Ingen har
väl kommit tomhänt från svampskogen med Åke som
vägvisare.

På Runmarö lägerskola blev Åke till ovärderlig hjälp.
Han lotsade ut barn och lärare på naturstigar bland
kalkhällar och orkideer, visade var tjäderspel, kalkbrott
och ryssugnar fanns. Och han var den förmedlande län
ken vid kontakter med ortsbefolkningen.

Naturvårdsföreningen på Värmdö hade i Åke en
självskriven färdledare. Ingen hittade som han i fågel
och svampmarkerna. Som den självlärda naturkännare
han var, deltog han dock gärna i kurser och bokliga stu
dier på senare år. Strax före sin bortgång fullbordade

han en översättning av de latinska växtnamnen i en av
handling om Runmarös flora, vilket gör att gemene man
med behållning kan läsa denna.

Aret om följde Åke naturens växlingar här hemma
och med åren fylldes dagböckerna av minnesanteck
ningar om fåglars ankomst, vädrets skiftningar och epi
soder i djurvärlden. En vecka i- oktober varje år lämna
de han dock-Värmdö. Det var när rovfågelsträcket kul
minerade nere vid Falsterbo fågelstation.

Under åren provade Åke på många sysselsättningar.
Han kom tidigt underfund med att fabriken inte var nå
got för den obundna livsform han föredrog. När han
skulle uppge sitt yrke på en anmälningslista till Gotska
Sandön, hade han bl.a. följande att välja mellan: jord
bruksarbetare, trädgårdsanläggare, telefonist, lantmäte
riassistent, brevbärare, kontaktlärare, ungdomsledare
och skolvaktmästare. Han valde fågelskådare.

Vid den minnesstund som hölls efter Åkes.jordfäst- ·
ning, lästes dikter skrivna av barn från Ekedalsskolan.
De skrevs samma dag barnen fick reda på Fågel-Åkes
bortgång.

Vi tackar Åke för det livsverk han har lämnat efter
sig, nämligen den känsla för natur och naturvård som
han lyckades förmedla till den yngsta generationen, den
generation som växer upp då världen håller på att förlo
ra kontrollen över sin egen existens.

Svante Bellander

Två små elever skrev spontant dikter till sin vän Åke när
de hörde om hans död.

Till en vän
Den vännen som tyckte så mycket om naturen. Han har
sett så mångajättegrytor, han vet varfåglarna bor, han
vet också var älgarna bor. Det var synd att han är död,
han var så snäll tycker alla som vet vem han var, han
tyckte mycket om naturen - och det var Åke Berglind
han vet lika mycket som JumJum.

Till min vän
Min vän jag tyckte mycket om Åke men vad ska man
göra när han är död. Men om det.finns nånstans bakom
döden så hoppas jag att det.finns tusen och tusenfåglar
där.

Redaktionen deltar i saknaden efter Åke, som var mång
årig och uppskattad medarbetare i Gustavsbergaren.
Vad han var och vad han stod för är så fint och riktigt
uttryckt av de tre här ovan. "Det finns säkert tusen och
åter tusen fåglar där han är."

Edla So.fia och Margareta
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INGARÖ

Födda
3/11 dotter till Henry Henning o.h.h. Karin Gertrud Signe, Lill

ängen, Beatelund.

Döda
29/10 Märta Ingegerd Ekelund, Gamla Brunnsväg. 96, 44 år.

GUDSTJÄNSTERNA
Söndagar kl. 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön I :a söndagen i varje månad kl. 18.
3 Sönd. i Advent 11/12 firas de Gamlas dag med högmässa kl. 11
och jullunch på Säby Säteri. Kl. 18 bjuder Gustavsbergs motettkör
på adventsmusik i kyrkan.
Lördag 17/12 kl. 9.30 samling kring krubban för både stora och små.
Upplysningar om församlingsverksamheten efter julhelgen lämnas av
pastorsexp. tel. 270 02.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA
FÖRSAMLINGSBOR.

JUL- och NYÅRSHELGENS
GUDSTJÄNSTER I

INGARÖKYRKA
Julafton 24/12 16.00 Julbön
Juldagen 25/12 5.00 Julotta

7.00 Julhögmässa
Annandag Jul 26/12 11.00 Högmässa med

nattvardsgång
Nyårsafton 31/12 16.00 Nyårsbön
Nyårsdagen 1/1 11.00 Högmässa
Trettondedag Jul 6/ 1 11.00 Familjegudstjänst.

Barnens julfest.
Lördag 7/1 18.00 Helgmålsbön
1 Sänd. e. Trett. 8/1 11.00 Högmässa

Vita hästen
Restaurang med matsedel
Egen pizzatillverkning

Färdiglagad mat på beställning
för hämtning eller leverans

Vinrestaurang
VÄLKOMNA!
RADE JANIC

Tel. 304 29

cJl,1ariasalongeru
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

Inneh: Susanna Jensen

EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla kunder på
MARIASALONGEN

SKjaaARDENS TIDNING
- lokaltidningen för Värmdö kommun.

Du läser väl den? Utkommer varannan vecka,
säljs i kiosker och affärer.

SKÅRGÅRDENS TIDNING box 87 134 00 GUSTAVSBERG
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Tack
GUSTAVSBERG

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg för vänlig upp
vaktning vid min pensionering.

Födda
2/10 dotter t. Lars Erik Nyström o.h.h. Sisko Irmeli f. Pälsynaho,

Meitens v. 19
12/10 son t. Lars Åke Nilsson o.h.h. Gertrud Elisabet f. Banck,

Björnskogsv. 14
19/10 son t. Anne Birgitta Pettersson, Nelsonst. 7
20/10 dotter t. Eila Kaarina Pirttijärvi, Skyttev. 28
22/10 son t. Nino Tagliavini o.h.h. Isabella f. Binacchi, Villag. 9
26/10 son t. Carl Magnus Elfving o.h.h. Amelia Gabriella Maria f.

Pizzoni, Björneskogsv. 44
26/ JO son t. Reino Johannes Hurtig o.h.h. Liisa Tellervo f. Matin

lompolo, Skyttev. 3
3 I/ JO son t. Seija Aino Kaarina Saarinen f. Hakala, Nelsonst. 6

2/1 I dotter t. Jan Krister Hermander o.h.h. Gunnel Marianne f.
Johansson, Älgst. 31, Mörtnäs

6/1 I son t. Karin Margareta Fallstig, Renv. 14
6/11 son t. Lars Olof Axel Andersson o.h.h. Utai f Ganthong,

Renv. 16
8/1 I son t. Eero Ensio Kuparinen o.h.h. Ulla Kaarina f. Kukko,

Nelsonst. 6

Vigda
7/10 Jan Krister Hermander och Gunnel Marianne Johansson

15/10 Bert Jonny Flobrandt och Anita Elisabeth Persson
22/10 Böl Per Olof Persson och Gunilla-Margareta Strömberg
29/10 Bo Erik Sundström och Ann-Kristin Frank

1/11 Eero Juhani Taipaleenmäki och Maila Kaarina Arvola
4/11 Rolf Krister Levin och Ingela Marie Westman

Döda
30/9 Nils Lennart Åke Berglind, Nelsonst. 8, 59 år

1/10 Elin Lisa Gurli Astrid Henriksson f. Held, Karlsrubev. 5,
Norra Lagnö, 59 år

13/10 Pär Adrian Nätt, Älggårdsv. 20 E, Mörtnäs, 3 år
1/11 Elsa Elisabet Andersson f. Jonsson, Mariaplan 2, 80 år
2/11 Edla Sofia Pettersson f. Johansson, Gustavsgården, 79 år
8/11 Anna Olivia Nordin f. Eriksson, Björnskogsv.. 32, 76 år

Anna-Lisa Wijnja

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
Elsa Johansson

Ett varmt tackför all uppvaktning vid minpensionering.
Elis Andersson

Ett varmt tack till KF, AB Gustavsberg och arbetskam
rater för vänlig hågkomst på min högtidsdag.

Gul/i Nilsson

Ett hjärtligt tack till allaför vänlig uppvaktning på min
60-årsdag.

Fritiof Fall

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 70-årsdag.
Evert Andersson

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg för vänlig upp
vaktning vid min pensionering.

Doede Wijnja

Ett varmt tackför all uppvaktning vid min pensionering.
Gustav Edling

Ett varmt tack till AB Gustavsberg, arbetskamrater och
vänner för all uppvaktning vid min pensionering.

Sture Eriksson

qod iul
och qoll nlJII år

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

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - l 02 62 Stockholm

Efter kontorstid:
435843, 435008,409490
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Ju/tidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
LÖRDAG 17/12

4SÖNDAGENIADVENT

JULAFTON, 24/12
JULDAGEN, 25/12

ANNANDAG JUL, 26/12
NYÅRSAFTON, 31/12
NYÅRSDAGEN, 1/1
TRETTONDEDAG JUL, 6/1

SÖNDAGS/I

TORSDAGAR
LÖRDAGAR (helgfria)

kl. 18.00 Adventsspelet: De fyra adventsljusens
budskap. Sankta Ceciliakören.

kl. 11.00 Högmässa.
kl. 15.00 Ungdomsgudstjänst.
kl. 16,00 Julbön (Ej helgmålsbön 24/12).
kl. 07.00 Julotta. Kyrkans tre körer, stråkar.
kl. 11.00 Högmässa med Nattvard.
kl. 11.00 Högmässa.
kl. 18.00 Nyårsbön.
kl. 11.00 Högmässa. Dopdag.
kl. 11.00 Högmässa med Nattvard. Missionskollekt.
kl. 19.00 Musik: Julens sånger och psalmer.
kl. 11.00 Högmässa. Efteråt julfest för barnarbetets

deltagare och deras familjer.
kl. 19.30 Bön och bibelläsning.
kl. 18.00 Helgmålsbön i form av orgelandakt.

Därefter Högmässa varje söndag kl. 11 (varannan gång firas Högmässa med Herrens Heliga Nattvard).
Första söndagen i varje månad är församlingens dopdag, då dopet ingår i Högmässan.

Gustavsbergs församling
Barnens kyrktimme
Ny termin inleds med julfest (gemensam för alla deltagare i barnar
betet) söndagen 8/1 efter gudstjänsten i kyrkan kl. 11. Julfesten hålls i
Kristallsalen (Folkets hus). Därefter är det kyrktimme för alla barn
varje helgfri lördag kl. IO på Björnskogsvägen 52,

Vardagsverksamheten för barn (juniorerna)
All vardagsverksamhet startar vecka 3 i januari och lokal är Björn
skogsvägen 52. På måndagar är det verksamhet kl. 14-16 och på tis
dagar kl. 18-19.30.

Barnfilmklubben
Terminen startar torsdagen 2 februari och därefter blir det visning
den första torsdagen i varje månad. Lokal är Munkmoraskolan kl. 9
och 15 samt Björnskogsvägen 52 kl. 16.

Kyrkans Ungdom (tonårsprogram)
UNGDOMSKLUBB
kommer vi att starta vecka 3 i januari på Björnskogsvägen 52. Tid
blir torsdagar kl. 18-20. Det blir "öppet-hus", tävlingar, diskussio
ner, film, utflykter och samtal.

ÖPPNA AFTNAR
Varannan onsdag kl. 18.30-20.30 blir det olika typer av "öppna aft
nar". Start onsdag 18 januari med film i Ekedalsskolans matsal.

Musiken i kyrkan
"JULENS SÅNGER OCH PSALMER", ett musikprogram kring

julen framföres av kyrkans körer tillsammans med församlingen
Trettondedag Jul, 6/ I, kl. 19 i kyrkan.

KÖRERNA, Motettkören (vuxna), ungdomskören och Sankta Ce
ciliakören (barnkör) tar emot nya deltagare i samtliga stämmor. Kö
rerna medverkar vid gudstjänster och musikprogram i kyrkan och
gör "gästspel" på andra orter. Upplysningar och anmälningar görs
till ledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15.

Kyrkliga arbetskretsen
Gustavsbergs kyrkliga arbetskrets firade nyligen sitt 50-årsjubileum.
Den bildades i november 1927 av vice pastorn Torsten Wanngård
och några andra intresserade. Kretsen har under årens lopp arbetat
enträget för Svenska Kyrkans mission, sjömansvården och diako
nin. Man har också gjort en hel del lokala insatser, bl a för pensionä
rer i Gustavsberg.

Den kyrkliga arbetskretsen har idag ett 20-tal medlemmar, där
ibland två som varit med från starten, nämligen Lilly Fredblad och
Ebba Ahlqvist.

I jubileet, som hölls i Kristallsalen, deltog ett 40-tal personer. Arbets
kretsens nuvarande ordförande är kyrkoherden i Gustavsberg, Hans
Ekström. Kassör är Kerstin Lundberg, en mycket viktig post. Intres
serade av kretsen och dess arbete kan vända sig till ordföranden, tel.
300 52.

EN GOD JUL, och ett GOTT NYTT ÅR och VÄLKOMMEN
TILL HELGERNAS GUDSTJÄNSTER önskar kyrkoherde Hans
Ekström och hans medarbetare alla läsarna!

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

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

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
och snittblommor i riklig sortering

Även hemsändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

Innehavare I. Håkansson

Övre 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 Ar
tillönskas alla kunder

CJi9afLens 9{Prr{riseriny
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326 60

Öppettider:
19, 20, 21 dec. kl. 9-18
22, 23 dec. kl. 9-19
24 dec. stängt.

målare
Martin lövgren

Tel. 314 29

qod iul
och qoll nlJII år

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJÄSER

GOD JUL OCH
0

GOTT NYTT AR

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

GUSTAVSBERGS ELBYRÅ AB
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18
Tel. 0766/303 05 (telesvarare) och 324 10

Fullständig El service,

El installationer o. reparationer

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

GOTT NYIT AR

VÄRMDÖ ElTJÄNST AB
Markörplan 1

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

God iul
och Goll nyll {Jr

J;}unvors <;JferrJ;ser;ng
Björnskogsvägen 16

tel.31350

Gustavsbergs Folkets Hus
och Parkförening

Styrelsen

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Välkommen på det nya året

sf{_nifas C"Damfrisering
Klostervägen 25

tel. 318 25

Öppet 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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Pensionärsföreningens
25-årsjubileum
Torsdagen den 17 november var en klang- och jubelkväll för

-pensionärerna i Gustavsberg. Kvällen började med jubi
leumskaffe uppe i Kristallsalen redan kl. 17.00, och en timme
senare fylldes Gustavsbergsteatern av förväntansfulla med
lemmar och inbjudna gäster. Förtjusande conferencier var
Anna Hallberg, som överlämnade ordet till föreningens ordf.
Astrid Söderman.

Efter att ha hälsat alla välkomna raljerade hon lite respekt
löst över att 25 år inte var någon hög ålder om man tänkte på
medlemmarnas egen ålder. Men om man betänkte att pensio
närernas riksorganisation endast har 35 år på nacken, så har
Gustavsbergs pensionärsförening uppnått mogen ålder. I stäl
let för att blicka tillbaka ville talaren att vi skulle se framåt, att
målet skulle vara att få alla pensionärer anslutna till förening
en. Ty en och en kan vi inte göra mycket, men bli vi många
kan vi försätta berg.

Pensionärsföreningarna har ju utvecklats till att bli något av
en intresseorganisation för oss äldre med stora möjligheter att
påverka samhällsutvecklingen. Vårt första och största mål
skall naturligtvis vara att i samarbete med vår riksorganisa
tion sträva efter att göra vår egen situation bättre, få bort de
orättvisor, som ännu finns och följa, vad som sker i samhäl
let. Men vi får inte glömma att vår förening även skall vara en
samlingspunkt där vi skall kunna samlas till trevlig samvaro
och mänsklig gemenskap.

Och så var det dags för en angenäm bekantskap: Savings
kvintett. Läckert, klangfullt och medryckande spelade de Hey
kens Ständchen. Därpå framfördes Evert Taubes Brevet från
Lillan med välsjungande Ella Forslund som solist. Hon har re
dan hunnit långt på den svåra sångkonstens väg. Vilken dik
tion och vilket behagligt framförande!

Så kom vi ner på jorden igen. Konsulent Rune Jakobsson
från PRO framförde distriktsstyrelsens hälsning till jubilaren
Med hänvisning till Astrid Södermans hälsningstal betonade
konsulent Jakobsson, hur viktigt det är, att alla pensionärer
ansluter sig till PRO. För närvarande har PRO c:a 350 000
medlemmar men det finns 1,5 miljoner pensionärer. Tänk vil
ken styrka om hela denna halvannan miljon gick in i sin egen
intresseorganisation. Talaren framhöll med skärpa ordet in
tresseorganisation. Den får inte som det brukar skrivas i pres
sen bli ett enda stort kaffekalas. Nej, föreningen skall driva
frågor, som är jordnära för pensionärerna, såsom bostads
tillägg och högre pensioner. Och konsulenten slutade med att
säga att "långrandigare" än så skulle han inte bli och bad Ast
rid komma fram och ta emot en symbolisk gåva från distrik
tet, ett bordsstandar, som han hoppades skulle få en plats vid
föreningens möten.

Så kom Savings kvintett tillbaka med Ella Forslund som
sjöng Midsommarblomster av Lille Bror Söderlund så beta
gande mjukt och vackert att vi drömde oss tillbaka till för
sommarens ljuvligheter. Sedan fortsatte ledaren för kvintet
ten, Mart Saving, att på sitt trevliga jumoristiska sätt presen
tera nästa stycke genom att berätta, att i filmen Ladykiller
några bovar hyrde ett rum hos en gammal lady. De utgav sig
för att vara en stråkkvintett, men ingen av dem kunde spela. I
stället spelade de en grammofonskiva, när de samlades på
rummet för att planera sina brott. Det var Boccherinis Me-

nuett som sedan genom fillen Ladykillers blev känd över hela
världen. Och när de första sprittande tonerna hördes i salong
en märktes nogsamt, att publiken kände igen sig. Som avslut
ning på den här avdelningen spelade kvintetten och Ella For
selius sjöng den mindre kända Dans på Sunnanö av Evert
Taube, som på sitt oefterhärmliga sätt beskriver Rönnerdahls
känslor för Eva Liljebäck.

Nu var det Gösta Dahlbergs tur.att bestiga talarstolen. Han
började underfundigt med en gåta: Vad är det envar vill bli,
men ingen vill vara. Och svaret kom spontant från bänkarna:
Gammal. Och så läste Gösta en egen dikt och fortsatte på sitt
mästerliga sätt ge oss en skildring av pensionärsföreningens
utveckling.
(Läs gärna Göstas artikel i Gustavsbergarens sommarnum
mer om 25-årsjubileet). Ur Göstas tal citerar vi gärna följan
de: "Jag har träffat pensionärer, som sedan barnen flugit ur
boet och hälsan stått bi, menat att "vi har aldrig haft det så bra
som nu". Och visst har dom rätt. Sedan vi fick ATP och öka
de folkpensioner, sedan socialpolitiken fått fram åtgärder i vår
tid på bättre socialvård, hemhjälp, handikappstöd och annan
social service känner vi en viss trygghet. Vi behöver inte som i
andra länder vara förmögna för att få vård vid sjukdom och
olycksfall. Fattigvårdsbegreppet försvann vid den tiden då vår
förening startade. Många av oss som upplevt arbetslöshetspe
rioder och svåra kristider som unga, kanske håller med Hjal
mar Söderberg, som skrev: "Guskelov att jag är gammal. Det
är för djävligt att vara ung!" - Men nog finns där kvar en
främmande ibland skrämmande uppfattning om pensionärer
och gamla. Visar man i TV eller talar man i radio om pensio
närer, så är det oftast mycket gamla människor, vars spänst
eller besvär man visar upp. I radio och TV är vår organisation
alltid glömd. Vår kongress i Malmö refererades sent och kort
och ändå är vi snart 1,5 miljoner medborgare, som är pensio
närer varav de flesta, trots sina gråa hår, ännu aktiva på olika
sätt. Och vi ska inte tala om vilken rikedom av erfarenhet, yr
keskunskap och entusiasm, som man från myndigheternas
och organisationers sida inte tar vara på. Man är ju inte gam
mal för att man fyllt 65. Ålderdomen kan å andra sidan visa
sina symtom både tidigare och senare. Många har trappat av
arbetslivet genom delpension, andra har förberett sej för pen
sionsåldern. Men vi upplever också att den nya situationen
kan bli trist på grund av ensamhet, isolering och sysslolöshet.
Som en pessimistisk pensionär skrev i en insändare: "Som
pensionär borde man helst gå och gömma sig med sin tårtbit
och kaffekopp i handen. Visst har vi fått det hyggligt ekono
miskt, men i fråga om anseende i samhället är vi en genera
tion som är satt på undantag.

Jubileet fortsatte efter Göstas tal med ett bejublat framträ
dande av Skum Manskör under Olle Jonssons ledning. Kören
började med Sångarmarsch av Lindsjö, fortsatte med Nar
rens visa av Lille Bror Söderlund, smälte våra hjärtan med
Hjärtats saga av Åström och avslutade pampigt med den tys
ka sångarmarschen, Das Königslied.
Med de mäktiga manskörstonerna ännu dallrande i luften

bestegs talarstolen av en annan poetisk begåvning, pensionä
ren, författarinnan Adina Eriksson. På vers gav hon oss en ini
tierad skildring av olika interna händelser ur pensionärsför
eningens verksamhet. Då hon efter avslutat, uppskattat fram
förande ännu hade några minuter kvar av sig tillmätta tid, av
slutade hon med en egenhändigt skriven allsång: Le mot an
dra, så ler de tillbaka, då blir det fred uppå vår jord. Adina
sjöng före och hela salongen sjöng efter med känsla och över
tygelse.
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Därefter lämnades ordet till gästerna: Först i raden kom
ordf. i Lions klubb, som till ordf. Astrid överlämnade en stor
kartong med pepparkakor. Han följdes av Per Albin Nyberg,
konsumchefen, som i sitt tal harangerade föreningen och på
minde om vilken erfarenhet och kunnighet som fortfarande
finns kvar bland pensionärernas led av typ Gösta Dahlberg
och Adina Eriksson. Den senare hade gjort en utomordentligt
fin dikt till Domus sistlidne höst.

Som gåva överlämnade Per Albin Nyberg en välfylld mat
korg till föreningen och tillönskade all möjlig framgång för
kommande år.

Genom Bertil Lindkvist gratulerades jubilaren med 3 st.
penninglotter, som han hoppades skulle tillföra föreningen en
halv miljon. Kommunalrådet Göran Lundgren var nästa tala
re. Han ville göra mycket för pensionärerna men hade som an
dra kommunalråd i dagens Sverige ont om pengar. Men han
lovade att hissar och sånt måste ju ordnas och bostadstilläg
get hade höjts till 750 respektive 850 kr. Det betyder en hel del
men fungerande kontakt är också värdefull och så berättade
kommunalrådet en solskenshistoria. Min dotter gick i Eke
dalsskolan för några år sedan och några morgnar började hon
gå för tidigt till skolan. Vi frågade varför går du nu. Du ska ju
inte börja så här tidigt? Jo, sa hon,jag spelar pingis med Nisse
och Verner. När det hade hållit på ett tag, fjorton dar eller så,
'så frågade jag: Hör du vilken klass går dom där killarna i? Nä,
dom går inte i någon klass. Dom bor i Höjdhagen. Det var
Nisse Karlsson och Verner Lindberg som var där. Och så fort
satte Göran Lundgren: Jag menar att dom där kontakterna
mellan gamla och unga måste underlättas och jag hoppas att
det nybildade pensionärsrådet skall verksamt bidra till detta.
Och så gratulerade kommunalrådet föreningen med blommor
och eftersom han inte var betrodd att gå omkring med värde
saker, lovade han att en gåva skulle komma med posten. Till

sist. lyckönskades pensionärsföreningen av ordföranden i
Värmdö pensionärsförening. Han var lite avundsjuk på Gus
tavsberg, som hade så många egna förmågor att ta till vid ett
sånt här tillfälle, så han nöjde sig med att enkelt önska lycka
till i fortsättningen. Och Astrid tackade för alla goda ord och
gåvor, som gästerna kommit med.

Och underhållningen fortsatte med att ungdomar från Scen
studion, Lars Lindberg och Åsa Algotsson framförde sånger
av Evert Taube, enkelt; chosefritt och med ungdomlig, avväp
nande charm.

Och så kom vår egen Hilding Engströmer och läste med
bravur en satirisk dikt, en fundering över hur vi kunde klara
oss i vår ungdom, vi som inte hade tillgång till alla de exper
ter, som lär dagens ungdomar alla hemligheter i tillvaron. Och
så kungjorde Hilding: Ungdomarna kommer nu att avsluta
med Bagarns träsk, med ny text av Gösta Dahlberg. Sjung
gärna med i omtaget. Och det blev allsång av bästa märke. Se
dan visades filmen Eld, lera och människor, intressant ur
många aspekter. Synd bara att ljudet var så dåligt. Men det
var inte slut än.

Nu fick vi bruk av våra allsångsblad, som vi fått vid in
gången. Mats Saving visste att en del redan suttit 3 1/2 timme i
salongen men hoppades att så många som möjligt skulle stan
na kvar och gav några enkla anvisningar, varpå vi lyckades
sjunga igenom de vackra men inte alltför lätta allsångerna.
Men musiken var underbar!

I tre timmar hade jubileumsprogrammet pågått. Men un
derligt nog kände man sig inte trött utan bara lycklig över att
ha fått uppleva en sådan här helafton. Referenten ber att få
tacka styrelsen för deras förmåga att ha kunnat engagera den
na utomordentliga kvintett och de andra fina artisterna, som
alla framträdde gratis. Tack allesamman för en fin-fin insats.

Frits Berg

HJÄLP
med

BOUPPTECKNINGAR,
ÄKTENSKAPSFÖRORD,

TESTAMENTEN.
Kronoassistent Robert Fors
tel. till arb. 08/715 03 40

tel. hem 08/717 76 98

JAG UNDRAR ...

Alla visor är visst skrivna,
mitt motiv ger sällan lust.
Alla sånger är väl givna,
min blir bara som en pust,
som för vilset infall vankar.
Åndå ger jag ord i dikten,
några små ackord för svikten
och som rytm åt sälla tankar ...

Tack
För vänligt deltagande ochför alla vackra blommor vid
min makes och vår fars, Henric Bengtssons bortgång,
ber vi att till släkt och vänner, AB Gustavsberg, arbets
kamrater, Veteranklubben och arbetskamraterna i
SALF, få framföra vårt varma tack.

Annie Bengtsson,
Lasse och Alice m. Jam.

Det jag tänker på - bland annat -
är vad livet har för mening ...
När mitt hjärta en gång stannat,
var får själen sin förening?
Vart ska andeviljan flytta?
Blir jag med ännu i kedjan,
som en länk från kosmos-smedjan?
Var mitt liv till någon nytta?

Gösta
Julen 1977
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6 GUSTAVSBERGAREN OKTOBER 1944

FHÅN. MIN DAGLIGA GÄRNING.
HANDMODELLFORMAREN OM SITT ARBETE.

"Skriv om din dagliga gärning",
har man· sagt mig. Men vad skall
en porslinsarbetare skriva om sitt
arbete, detta som är så trivialt och
alldagligt att det väl inte kan in
tressera gustavsbergare. De vet
ju alla ändå så väl, vad det är frå
ga om.

Nu är det visserligen sant, att vi
för närvarande är blott två hand
modellformare. Detta kan ju i viss
mån försvara, att jag skriver om
min dagliga gärning. Kanske kan
jag få påräkna intresse också hos
de rätt många prenumeranter, som
tidningen har på andra platser än
Gustavsberg.

När jag emellertid skall skriva
om min dagliga gärning tillstöter
också för mig svårigheten att fin
na ord för en beskrivning. Därtill
fordrades förvisso "en god skriva
res penna".

I likhet med många hundra
andra har jag att dag ut och dag
in, år ut och år in följa kontroll
urets koncist anvisade tider. Kan
det finnas något mera tröstlöst?
Man kan ge upp för mindre än så.
Men med tanke på livets uppehälle
för sig och de sina måste man hål
la ut. Att följa klockan likadant
för varje dag känns ibland som om
man själv vore en liten obetydlig
kugge i ett stort hjul, som dag och
natt, år ut och år in snurrade runt.

Då tycks det ibland som om hela
livet vore meningslöst. Vid såda
na tillfällen frestar det på nerver
na.

Dessemellan gripes man av ar
betslust, ja, varför inte säga ska
parglädje. Då ser man strax livet
från en annan sida. Då blir kuggen
en samhällsnyttig människa, som
gör en god tjänst för sitt och sin
familjs, ja, för hela landets väl
färd. Det är då roligt att känna sig
som skapare och formgivare åt nå
gonting nytt och värdefullt.

Förstode varje arbetsgivare, vad
en god förtjänst betyder såsom
sporre för arbetaren, när han skall
utföra sitt arbete, som kanske inte
alltid är så roligt, vore ingen ar
betare underbetald. Inte minst ar
betsgivaren förtjänar på, att ar
betaren har en god lön.

När jag började i fabriken för

Samuel Svensson

något över femtio år sedan, hade
jag en dagpenning på 55 öre. Inte
kunde jag då drömma om, att jag
i mer än ett halvsekel skulle kom
ma att fortsätta med detta arbe
te, som redan då föreföll mig så
dödande tråkigt. Men den, som är
slagen till slant, förblir det också.

Mitt dagliga arbete sedan flera
år tillbaka är att för hand forma
stekfat och karotter m. m. Maskin
tillverkning är här inte möjlig att
genomföra, dels på grund av ar
betets karaktär, dels på grund av
att produktionen sker i så ringa
omfattning att införandet av dyr
bara maskiner inte skulle löna sig.
Det är alltså fråga om ett hant
verksmässigt arbete i maskinernas
och mekaniseringens århundrade.

Tillverkningen försiggår på föl
j ande sätt: Av den smidiga mas
san formas först ett s. k. "blad".
Det sker på en s. k. "bladmaskin".
Sedan lägges detta blad på en
gipsform, för att därefter med en
svamp och ett stycke gummi, som
kallas "tvålare", bearbetas tills
godset får sin rätta yttre form.

Foten på karotten eller fatet -
vad det nu kan vara fråga om -
görs på så sätt, att man tar litet
massa och rullar ut denna alldeles
som när man bakar kringlor. Den
na smala rulle lägges sedan runt
omkring den gipsmall, som man
placerar ovanpå det förut formade
godset. Sedan skall ringen tryckas

till och ges·sin rätta form. Däref
ter tar man bort gipsmallen och
snyggar ytterligare till godset,
som nu får stå och torka. Om man
skall ha förstärkt kant, flat eller
rund sådan får man med hjälp av
schablon och tvålare ge också den
na detalj av godset den önskade
formen.

Just för tillfället håller jag på
med spilkumar. Jag tillverkar dem
inte · från början utan får dem
från svarvaren, som i sin tur får
dem från formaren. Min uppgift är
att böja de runda spilkummarna
och göra dem ovala. För att kunna
ge dem den önskade formen, blöter
jag först upp dem, varefter jag
klappar och smeker dem, tills de
får sin rätta form. Sedan de ge
nomgått bränningen och ytterliga
re procedurer, går de ut i markna
den som "de mjuka formernas
porslin.

De formade faten och karotterna
kallas över lag rätt och slätt "pyt
sar". Sedan pytsarna formats och
hunnit torka en smula, måste de
"flaggas". Det tar från en till fem
timmar, innan godset hunnit tor
ka så mycket, att det kan tagas av
gipsformen, Det placeras då på
s. k. "flaggskivor" för att ytterli
gare torka, så att man kan hante
ra det. Sedan eventuella fel av
lägsnats, putsas och svampas god
set. Därefter är pytsen färdig att
gå till bränning. När den sedan ge
nomgått åtskilliga ytterligare pro
cedurer, för vilka det inte ingår i
min uppgift att redogöra, går va
ran ut i marknaden.

Större delen av dagen går åt till
formningen. Man måste dock be
räkna tiden så, att man hinner
med flaggningen och färdigstäl
landet av det för dagen påbörjade
arbetet.

Hur många pytsar kan jag göra
på en dag? Det beror naturligtvis
på storleken och modellen. Av
de vanligaste standardformerna
exempelvis av karotter, kan det bli
så där 50 a 70 stycken.

Jag skulle också skriva något
om, hur lång tid det tar att bli en
fullärd porslinsmakare. Först vill
jag då säga, att det givetvis beror
mycket på fallenheten för yrket.
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En auklion vid LenisLaga.
Lemshaga är en mycket gam

mal gård. Hur gammal den är och
i vilka händer den varit, är mig
obekant. Men någon gång i slutet
av 1800·-talet, kom egendomen, ~~o
ligen genom arv, i en sjökapten
Wretfors' händer. Egendomen var
utarrenderad till en byggmästare
Eklund. Arrendetiden utgick un
der första hälften av 90-talet. En
ligt ryktet hade Eklund huggit ned
så mycket av skogen, han hunnit
med under de sista åren av arren
detiden. Kapten Wretfors tog
emot gården omkring år 1894. Han
skulle själv bruka sin gård. Men
hur detta skulle gå, kan nog vem
som helst föreställa sig. En gam
mal sjöman som jordbrukare har
säkert inte stora utsikter att gå i
land med en sådan uppgift utan
sakkunnig hjälp. Men Wretfors
skaffade sig ej sådan.

Min far hade i ungdomen varit
kamrat på sjön med Wretfors. Men
då far blev inlagd på sjukhus i då
varande S: t Petersburg, där han
sedan kom att stanna några år,
skildes deras vägar. Wretfors fort
satte på sjön och blev med tiden
kapten. Det sista fartyg han för
de var barken "Krusebjörn", vil
ken förliste. Därmed bröts hans
egentliga sjömansbana. I början
av 90-talet förde han en bogserbåt
i Stockholm. Men sedan köpte han
som sagt Lemshaga.
I regel får man nog räkna med,
att det behövs fem till sju år för
att behärska de skilda delarna av
porslinsmakeriet. Men gäller det
bara att lära sig forma karotter
eller stekfat, kan man nog klara
saken på ett eller två år.

Till slut vill jag säga, att det
bästa sättet för läsaren av dessa
rader att få en klar föreställning
om, hur handmodellformningen
tillgår, är att med egna ögon se
tillverkningen.

En sak, som jag tror skulle vara
till stor nytta både för den enskil
de arbetaren och för driften i
stort, vore nog, att alla arbetarna
finge tillfälle att bese olika avdel
ningar och tillverkningsmetoder i
fabriken. Detta skulle otvivelaktigt
skapa ett större intresse för arbe

.tet och dessutom ge den enskilde
arbetaren en inblick ·i det hela, nå
got som han nu saknar.

Samuel Svensson.

Sommaren 1896 eller 97 kom far
hit för ett par dagar. Och på sön
dagen ville han, att vi skulle gå till
Lemshaga för att hälsa på Wret
fors. Gubbarna, som ej hade träf
fats på flera år, hade gamla min
nen från ungdomsåren att prata
om. Så småningom gled talet in
på gårdens skötsel. På goda grun
der misstänkte far, att den inte
var så mönstergill, vilket också be
s::mnades, när kapten W. började
beskriva förhållandena. "Jag vet,
förstår du Calle, att dom ibland
om nätterna sätter för ett par häs
tar, och kör in till Stockholm med
ett lass spannmål och sälj er". "Och
här sitter du utan att bry dig om,
hur folk handskas med dina ägo
delar, det kan ju inte annat än gå
åt skogen med alltsammans", sva
rade far. "Ja, vad vill du att jag
skall göra, jag kan ju inte gå natt
vakt för att få ha mitt ifred". Far
genmälte : "Ja, när du är en sådan
stackare, att du inte bryr dig om
att skydda det du äger, är det ing
en synd om dig". Far föreslog till
sist styckning och försäljning av
tomter för att hjälpa upp finanser
na. Men detta förslag tilltalade ej
heller. "Det -reder nog- upp sig,
skall du få se", vart hans svar till
far. Men det redde inte upp sig.
Ett par år senare köpte Gustavs
bergs Fabriks Intressenter egendo
men. I försäljningsvillkoren ingick,
att köparen skulle bygga en · villa
vid "Hällen", som säljaren skulle
fritt bebo under sin livstid. Dess
utom skulle kapten Wretfors och
hans syster änkefru Gnospelius ha
vardera 100 kr. i månaden, så
länge de levde. Detta berättade
kapten själv för mig, men om vill
koren i övrigt nämnde han ingen
ting. Men tror jag nog, att de var
mycket förmånliga för köparen.
Så blev det i sinom tid auktion på
gårdens inventarier: hästar, nöt
kreatur, redskap m. m. Auktionen
hölls av länsman Törnkvist i Gus
tavsberg. Mycket folk kom från
Värmdö och Ingarö. Bönder och
torpare var ju särskilt intressera
de av djur och redskap. Vidare kom
många som inte var spekulanter,
men som fann nöje i att bevista en
stor auktion. Det kunde ju alltid
finnas något, som kunde passa där
hemma, och som man kunde få för
billigt pris, om lyckan var god.

Många gick till Lemshaga även
från Gustavsberg, om inte för an
nat så för att se på folklivet. Till
en auktion kommer ju så många
olika människor. Att emellanåt
bjuda på en sak, som man egentli
gen inte har någon avsikt att bli
ägare till, ger dock en viss spän
ning inför möjligheten att bli fast
för budet. Nöjet att slå sig i språk
med gubbarna utifrån öarna var
heller inte att förakta och i syn
nerhet om de börjat tömma sina
pluntor. Många hade ju lång väg
till auktionsplatsen och måste där
för ha matsäck med sig. Bland
öborna fanns det många. För att
ha något att skölja ned torrskaff
ningen med var det ordnat med öl
servering i stora salen på Lemsha
ga. Två långa bord, ett på var sida
av salen, var hopspikade för till
fället med bockar och säten på öm
se sidor. Dit kunde vem som helst
gå in när som helst under auktio
nen, för att läska sig med en flas
ka öl. Priset var moderat, 12 öre
styck. Under dagens lopp ordnades
det med matraster då auktionen
avbröts för att gubbarna skulle få
tillfälle att undersöka, vad mor ha
de skickat med i matsäcksskrinet.
Och då var det fullt hus i den sto
ra salen. Borden var upptagna från
vägg till vägg med skrin och öl
flaskor. Då dryftades redan gjorda
inköp, och man resonerade om
häst- eller kopriser. Spekulanterna
hade redan sett över vad som fanns
att välja på. Mången hade nog re
dan sett ut en häst eller ko, som
han tyckte sig se bunden efter tril
lan eller vinkelaxelkärran, när han
åkte hemåt fram på kvällen.

Det var roligt att höra gubbar
nas resonemang om allt möjligt,
som hörde till deras verksamhets
område, vare sig nu detta rörde
sig om folk, hästar eller kor.

Men matpausen tog snart slut,
och det ropades: "Auktionen fort
sätter nu med djuren". Det blev
nu brådska bland de köplystna och
nyfikna. Det gällde att hålla sig
med, så att man inte gick miste
om något av intresse, varken ifrå
ga om sådant, som man kunde kö
pa eller sådant, som man kunde
lyssna till.

Många minnen bjuder därför
alltid en sådan auktion på. Lems
haga-auktionen var också en av
traktens stora och i många hän
seenden minnesrika auktioner.

J. S. Englund.



Det byggdes av tegel, som själv man brände,
och trä från skog, som fälldes på plats.
Och oxarna drog och fororna vände,
men lerorna komma med utländsk seglats.

Till skärgården sökte sig stadiga kullor
och fattig småländsk statares son.
Och mången skrevs in i brukets rullor,
som ingen vet var han kom ifrån.

De formade leran med seniga händer,
som vättes i slam och vänjdes vid sot.
De sveddes av hettan från rundugnens bränder
och sleto i köld fär föda och bot.

Trång var den boning, som man måste dela.
Och fukten slog in genom väggarnas trä.
Med vattenhämtning fick kvinnorna träla.
Åt vedbacken männen sin fritid fick ge.

I brännvinet sökte en del sig trösten,
och eländet stärkte med sjukdom sin post.
I bönhuset lyssnade andra till rösten,
som hugnade sökarens andliga kost.

Men visst fanns det mången, som nöjdes med dagen.
Han fick ju föda för knog och besvär.
Där gavs också lördag, då dans var i hagen
och solsken och grönska fördrev hans misär.

Så komma hit utländska fackmän att lära
de svenske att maka porslin med finess.
För hantverket samlades stolthet och ära
i pjäser till kejsare, hov och nobless.

Serviser nu målades fint av konstnärer,
Scrafitto, majolika, jasper, fajans
gav bolaget rykte och fina affärer
och Old Gustavsberg dess ära och glans.

Nu slottet blev rustat, och lagårn och logen.
För folket blev också över en slant.
Och Klubben, kapellet, skolan och krogen
och Stenhusen blev på framgången pant.

I skråandans, ståndens och herrefolks anda
blev skillnad på yrken, på man och fason.
Den ena var fin och kunde ej blanda
med enklare folk sin förnäma person.

Men nyare tider med konjunkturer
och närmande, fjärmande världskontakt,
de rubbade hårt idyllens figurer,
där arbetets söner sent kände sin makt.

Snart kriserna kom av krig och elände,
då maten blev knopp och våldet tog ton.
Ur världen som brann man anade, kände
att räddningen fanns i kooperation.

Det gamla bruket med sekellång bana
till salu bjöds ut av en trött principal.
Och lösningen blev: Uppliva och dana
med hjälp genom hushållens sparkapital!

Här kan jag slut på mitt saltstänk bebåda.
Ty femton års gärning själv talar sitt språk.
Nog fattas här mycket, men det vi kan skåda
med rätta kan kallas en värdig epok.

LEKAREN
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Tackför
Gustavsbergaren
En röst förstummades i tidningskören
med detta år, vi skriver - 77
en lågmäld stämma, ganska ung ännu -
rätt lik en båt med ankarflagg i fören
och evighetssymbolen akterut,
samt GUSTA VSBERGAREN på babords sida -
den liknelsen kan halta .så till vida
att båten sällan ville segla ut
från sin lokala plats vid Farstaviken.

Helt fast förankrad här vid denna strand
i ett gammalt Bruk med kända traditioner
från sextonhundratal, med brukdspatroner
som konungar i Lerans Samarkand.
Tröttar jag er - nå vi lämnar blomsterorden
och ger i klarspråk tidningens historia
från blyg begynnelse och stolt viktoria
till denna sista avskedssuck på jorden.

I mörkrets tid av våld och sorg och ve,
när kriget rasade kring hav och riken
då bildades en ring vid Farstaviken
av kunnigt folk, och nittonhundrafyrtitre
gav denna cirkel, kallad Forum ut
en helt lokal och ganska trevlig tidning
som snart slog an och nådde väntad spridning.

Detta hade knappast hänt förut
att lilla Gustavsberg haft eget "blad"
där var och en som önskade beskriva
sin tankes flykt i en och annan rad -
kunde denna konst med kraft bedriva.

Ett forum för debatt - en utsträckt hand -
ett dokument ur skärgårdens annaler -
lerans förädling - de gamles ritualer -
och yrkeskunnande vid Farsta strand.

Gustavsbergarens första redaktör
var Gustav Andersson och efter denne
rese bland porslinare, följde tvenne,
Johan Movinger och Oscar Lövgren,
pastorer, andens män med sinne för
tidens krav på kommunikation -
men bakom dessa fanns en skrivglad man,
Gösta Dahlberg och denna tidning fann
i honom sin förnämste tjänare - i tjugo år
och med mottot:
"Alltid roar eller retar det någon själ"
redigerade han strängt men väl,
skrev på prosa, rimmade lika gärna
denna Gustavsbergarens vittra stjärna.

De sista tio åren - helt i takt med tiden
1A. fick Gustavsbergaren en kvinnlig redaktion

n O} -- som kämpat kärvt och gärna i den tron,~-='7.~~ att "om man gör så gott man kan" och lite till
så fyller man sitt mått och räddar samvetsfriden
och når 1978 sin pension -
i samma ögonblick som Gustavsbergaren mötte
sin baneman när lågkonjukturskutan stötte
på ett okänt grund i Farstaviken ...
Tackför oss, ha det så bra önskar redaktionen, via

EDLA SOFIA
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3.fi ata tallrikar från 27 till 19 cm i I Gratinfat, 32 cmoch saladjär, I Såskanna med lock, 0,8 lit.
diameter, 1 djup, diameter 19 cm. 23 cm. Till både varm och kall mat. Aven lämplig till gryträtter.

Formar, 1,2 och 1,8 lit.
Stort, rejält gratinfat, 43 cm.
Till både varm och kall mat. Gryta med lock, 1,0 och 1,4 lit.

Tegods med tekanna, sockerskål
och gräddkanna.

Dart till vardags och fest.
Dart stengodsservis är en ny fullträff av Stig Lind
berg. Skönhet, form och funktion i lika delar. Den
vackra dekoren, som ger porslinet liv, är målad för
hand precis på samma sätt som krukmakare gjort
i alla tider. Men för att fungera i vår moderna tid
ligger dekoren under en stark, skyddande glasyr.

Det betyder att du kan diska Dart i maskin. Du
kan också ha det i ugnen utan att det vare sig
blir fult eller spricker. Dart finns i hel servis om 22
delar och är VON-märkt S 555.

Dart är en helt ny servis från Gustavsberg. Just nu
håller vi på att leverera den till de flesta porslinsbu
tiker och varuhus. Vill du veta exakt var och när du
kan köpa Dart så ring eller skriv till oss.

Adressen är AB Gustavsberg, lnformationsavdel
ningen, 13400 Gustavsberg, tel 0766-39100.
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