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I]U EAN iiBON!
Föreliggande lilla tidning utgi-

ven av Ingarö hembygdskör och
avsed'd att tills vidare utkomma
med två nummer per är, vill i all
anspråkslöshet utgöra ett organ,
där vår bygds historia skulle av-
spegla sig i enskilda personers
minnen och hågkomster, men ock-
så där aktuella problem och strä-
vanden i vårt nuvarande kommun-
samhälle skulle kunna tagas upp
till saklig behandling. Vi ville för
övrigt u,p'plåta våra spalter för
varje Ingarö'bo, som har något ro-
ligt och vär'defullt att berätta.

Vår strävan är sålunda den att
genom utgivandet av en liten byg-
detidning sö,ka skapa ett samlan-
de or,gan, geffiensamt för alla or-
ganisationer och enskil,da i vår
kommun. Det ät vår varma för-
hoppning, att detta vårt arbete
som det syn:es oss till båtnad
för s,amhörighetskänslan's stär-
kande i vår bygd, skall mötas a\'
intresse och förståelse.

Vid plan,läggningen av detta
nummer, där vi i görligaste mån
sökt förverkliga ovan nämnda pro-
gramsfrlpUnkter, har det slagit
oss, vilket utomordentligt rikt
föreningsliv sorrr förefim,es inom
vår kommuh, något som kommer
väl till sloes under rubriken "Från
förenin;gsliv'et". Detta förhållande
är något tidstypiskt. Ty för,enings-
livet utg,ilv i våra da,gar en viktig
social faktor, som just i en lands-
bygds,kommun som vår år ägnad
att motverka avfolkning och vana
en källa till glädj e och fostran. Vi
hade tänkt oss att även till gagn
för detta för.eningsliv vår tidning
skulle stå till förfogan,d,e.

Vi skulle också vilja vända oss
till dem av våYa, arade sommargäs-
ter som lärt sig uppsk atta och äl-
ska vår ö och dess underbara na-
tur. Måhända även inom denna
stora grupp av Ingaröbor ett visst
intresse för bygden's historia och
samhällsliv kan vana för handen

Porlande bäckar och lärkan som
slår,

Nu är det vår.

Stadsbussen kommer
turer.

Stugan på landet bland
furer.

Pyntas och fejas i alla
Nu ar det vår.

Pojkar och flickor på
rasa,

Majsången klingar vid
brasa.

Hembygdens körsång
derna går.

I{u år det vår.
Alva Wahl

med tätare

granar och

de vrår.

skolgården

flammande

kring nej-

ström.

Qlaren l"al"qt' .9^ua,,ö.

fsen försvunnit fran Ingarö
stränder,

glittrande fjärdar och snattrande
änder,

Sipporna plockas bland tuvor och
snår.

Nu är det vår.

Klippan som gömts under drivan
så bister

bjuder till solbad åt glada turister.
Eko från motorn till hällarna går.
Nu år det vår.

Fåglarna kvittrar i soliga hagar,
locka till lek i vårklara dagar.

och tidningen även här ha en mis-
sion att fylla.

Slutligen ville jag härmed fram-
föra ett var:mt tack til alla dem
som lämnat sin medverkan i detta
nu,mmer. Ett tack även till annon-
sörerrna som bidragit till finansie-
ringen av detta företag.

Stig Magnusson.
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Ingluwii tiirsnw-
lings tyfrrutiil.

Sorn påpekat,s i en annan artikel
i detta nummer, kommer Ingarö
som kyrkoförsamling med präst,
pastorsexpeditionl €igeh kyrkobok-
föring eget kyrkorådet och eg:en
kyrkostämma att tills vidare be-
stå. Men, huru länge ? Det ar frå-
gan. Man vill ju gärna blicka ljust
och förhoppning,sful'lt mot framti-
d,en. I detta fa,ll bör man se realis-
tiskt. Och då blir irlan inte så blå-
ögd längre. Innevånarantalet var
år 1930 '752 och har sedan sakta
men säkert dalat till 638. Det är
ett dåligt omen. Detta liommer
möjligen att bortfalla, om clen fas-
ta bebyggelsen ökar. Nien då ges
det andra faktorer av värre slag.
Jag syf,tar på den allt större reli-
giiörsa likgiltigheten ja, pä kristen-
dorns- och kyrkofientlighet, som
nu gör sig bred i pres;s€h. En klar
tendens frarnträder också hos
statsrnakterna att vilj a ]cekläda
ordinarie prästbeställningar med
extra or"dinarie innehavare. O,rn
hyrkan och staten skulle skilj as,
så uppstår för Ingarö församling
en intres,sant situation. Ingarö ay
nämtrigen en av de få församlingar
i riket, soryI kan visa svart på vitt
på äganderätten till den }<yrkfiga
j orden i församlingen. Vi ha verk-
ligen kvar donationshandlingarna.
Dessa ge dock ingen absolut sä-
kerhet. Staten har ju tidigare kon-
fiskerat kyrkoegendom ( Gustav
Vasa). Vad man dock av hjärtat
vill önska är kyrkoförsamlingens
fortbestånd. Ty Ingar:ö kyrka har
ett levande f örflutet, en ytterst
förnämlig tradition, minnet av sin

första prä;st, Samuel öd-
m a r L, vetenskapsmann€n, för-
fa,ttaren, psalmsångaren. Det var
för hans skull stallmästareno ba-
ron Anders Cederström på Beate-
lund upprätt,ade skola och kyrka
på Ingarö och lät ödmann
själv skriva donation g:-

,b r e v e t. Ingarrflr kyrka är såle-
des helgad ät minnet av en strå-
lande personlighet, er lll;ärr so,m

stod på höjden av sin tids naturve-
tenskap och ägde en fast kristen
tro av det gam,la goda slaget, den
som man kan både leva och dö På.
Han såg oc}<så Ingarös framtid,s-
möjligheter. Han fann dem i dess
sköna natur. Vad han såg härute,
kan vi läsa i hans härlige sommar-
psalm, hr 473 i nya psalmboken.
Vårda vi hans minne rät,t, stå vi
öppna för det bästa nYz, som
ström mar emot oss i vår tid och
bevara vi det bästa i arvet från
fäderna, den kristna trosvisshe-
ten, då behöva vi ei frukta fram-
tiden. Då skall Ingarö församling
iresanna skaldens sköna ord:

" D en plats en cidel mcinska har h eb ott
Sin vi gning f ått ""

T orsten W anngard.

ÄRADE HUSMöDRAR
Å INGARö!

Den röda fiskbilen kom-
mer var onsdag med färsk
fisk och färska grönsaker
till dagens billigaste priser.

lvar Vesterlund

CAFENORINS
Atervall

R e k o m m e n d e r a s!

GOTT KAFFtr
och god

SOCKERKAKA

Tel. Grisslinge 19

Vftv ittsnls tiir
Ewvopefuiiilpnn.

Ingen normal människa i v:li:'t
land står oberörd inför det loe-

klämmande faktum, att miljon-
tals människor i de av kriget här-
j ade länderna lider brist på det
nödvändigaste för livets uppehäl-
le. Många, både barn och vuxna,
ha under och efter kriget dukat
unden av köld, svält och umbäran-
den av olika ,slag. Hiälpbehovet aY

stort. Återuppbyggnadsarbetet
går ej i den takt, som önskligt vo-
re. I\fotsättning arna mellan de
segrande stormakterna inger oro.

Sverige och svenskarna ha hit-
tills visat en storartad och be-
rirmdvärd hi älpverksarnhet och
salsat många miljoner för krigets
oskyidiga offer.

IVIen ännu återstår mycket att
göra. Trots att försörjningsläget
i vårt land fiörsämrais , fä vi ej för-
tröttas.

Vårt lilla s,amhälle, Ingarö, har
dragit sitt strå till den stora
stacken geooln bidrag av skilda
slag. Många enskilda ha insänt bi-
drag direkt till EuroPahi älPen i
Stockholm. Kommunalfullmäktige
tillsatte i höstas en kornmitte med
uppgift att organisera hj älparbe-
tet.

Arbetarorganisattonerna, sYför-
eningar och andra ideella sam-
manslutningar lämnaCe bidrag.
En, soare anordnades den 7 d.ec.

till vilken A.-8. Säby Vilohern väl-
villigt upplät lokal oc,h som till-
sammans med de kontanta bidra-
gen lämnade ett netto aY 800 k1'.,

vilken summa insattes På Postgi-
ronummer 900700. - En sändning
av över 200 kg. präktiga klärler
avgick ungefär samtidigt.

Idu är tiden inne att ta nya tag.
På mång,s håll i landet avstår

man då och då en dagsinkomst till
Europahj älpen, f öretagare ocir
andra bidraga med motsvarande
belopp. Kanske det också vore nå-
got för oss att tänka På ! Vad sä-
ger läsekretsen ? För'slag till hjälp-
åtgärder rnottas tachsramt av
kommitten, som beredvilligt Prö-
var varj e nytt uppslag.

Ingarö lokalkommitte för Euro-
pahjälpen består av följande Per-
soner: A. Zetterbe,rg, Återvall,
StiS l\{agnusson, Pilhamns skola,
Helge Westerber,g, Baldersnäs,
samt fruarna Anna trklutd, lVlarie-
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Det sägs, att den som en gång
kommit till Ingarö, han, kommer
aldrig därifrån. Vare s,ig han vill
eller inte, aY det alltid något som
tvingar honom att stanna,. Han
blir liksom trollbunden. - Förvis-
so ligger det en kärna av sanning
i detta. Många ha kanske tänkt
sig att endast stanna här en liten
tid, och så har de blivit Ingaröbor
för hela livet. Och s€, man finner
sig ganska gott till rätta, härute.

En mycket stor skara somm ab
gäster kommer med våren liksom
flyttfåglarna troget tillbaka till
,ön. De kan inte tänka sig något
annat. Det enklaste lilla rede år
ofta hog, bara, man fär njuta som-
maren h,ärute. Skaran har växt
och växer alltjämt. Här finns nå-
got f ör alla att älska och glädj as
ät.

Och vad säger Vi, urinnevånare
om r'år kära ö ? Ilemblrgden ja
det år j u den lilla fläck av j orden,
som se,tt oss födas, växa upp och
,gä l:ort, släkte efter släkte i oav-
bruten växling. Lugn och i stort
sett oberörd av människors möda
och strid, sorg och glädje, år den
alltid den tryg,ga utgångspunkten,
rotfästet och kraf tkällan i tillva-
ron.

IVaturen här ute ar fager, som
den alltid är, när den fär vara sig
själv. Ett stycke av Stockholms
rnångbesj ungna skärgård. Berg
och skog, berg och skog. En skog
så rrildvuxen och trolsk, som bara
en äktsvensk blandskog kan vaYa.
Försök dig på en orienterings-
vandring, så blir du snart varse,
att du behöver goda ben, starkt
hjärta och lätt andhämtning, om
du ska bemästra den, terrängen.
Bergen är tvara och motspänstiga.
Ont rnånga av dem finnas Sågor
och sägner från hedenhös. Tränk,
exempelvis på Brudberget rned si-
na stup och block och grottor och
gångar ! Det är detsamma som den
dag, då brudfölj et blev bergtaget
och för alltid försvann från män-

dal, och Nanny Johansson, Eknäs.
Sätt Eder godhetsfullt i förbin-

delse med någon av dessa perso-
ner, om Ni har något att medde-
la, som kan tjana det syfte, som
ligger oss så varmt om hjärtatl

A I b e r t Z e t t e r b e r g"

niskors värld. Jag skulle icke vilja
gä dit en månlj us natt ! Nej , det
fär älgarna, göra, som ännu vanka
där på sina urtida stigar och står
och sover under granarna eller på
mosisarna. Rävar och grävlingar,
som nu rdsidera i bergets salar,
fär också tämligen ostörda spegla
sig i den stora j ättegrytan vid
bergets fot. - Om bergen vid
Snösunden berättas, att gasten
härjade där. På vintern då isen
bar, var det inte gott att köra där
med häst. Det hände, att hästen
stanna,de och inte kunde förmås
att ta ett steg. Då satt gasten bak
på las,set. Men gick man då fram
och tittade bakåt mellan hästens
öron, så försvann han.

Eller har du sett j ättegrytorna
på Älvkällsudd vid Säbyviken ?

Det år minst ätta stycken. Ännu
så sent som på 1850-talet hittade
man där pengar, som offrats till
älvorna. Men akta dig för att fis-
ka i dera,s svarta vatten ! Då kan
det Sä som för de två småpoj kar-
na som för ungefär en mansålder
sedan tog sig för att håva upp
slantarna och glada i hågen stega-
de hem med sina fynd. De blev
häftigt sj uka, fick utslag över he-
la kroppen. Så måste man stöpa
över dem, och därvidlag blev det
utrönt, var och hur de fätt detta
onda. De fick vackert gå och läg-
ga tillbaka pengarna, och s€, ge-
nast för,svann utslagen.

Telegrafberget aY mera civilise-
rat Där har varit telegraf i slu-
tet av 1800-talet. Man telegr afera-
de med luckor. De närmaste sta-
tioner:na voro Dalarö och Run-
marö. Telegraferingen gällde när-
mast lotsning. Ingenting finnes
tyvarr kvar av anläggningen mer

än några järndubbar i berget och
några trappsteg av upplagda ste-
nar. Detta berg ar traktens bästa
utsiktspunkt. Där ser man Cen
blånande l{ämdö{j ärden och
grannöarna b{ämdö, Runmarö,
Mörtö och Dalarö. Dalarö väder-
kvarn och Bunsö slott syns vid
klart väder. Fjärdarna skiuter in
iånga slingrande vikar, och mar-
tallarna speglar sig behagsj ukt i
deras blåa vatten från tvärt stu-
pande branter.

Men låtom oss också tala om vå-
Ya väna strände'r.Är du botanist,
kan du knappast önska dig ett
mer givande for-skningsfält. Den
rika floran år allmänt omvittnad.
F'ölj bara med på en aldrig så li-
ten vårpromenad. Vi gä då Ängs-
viksvägen med sin naturliga
bj örkalle. Stammarna äro snövita
och lövet nyutsprucket. Liliekon-
valj bladen skj uter upp sina stru-

Vid behov av nybyggnader

och reparationer vänd Er

tilt

L F, TARISSII]{
Tel. Pilharnn 50



I}TGARö llaj 1917

tar så tätt s,om en matta. Där blir
en skörd, som aldrig sinar, trots
många giriga händer. Vägen ut-
med "Stora gärdet" aY som en
drivbänk i srödersolen under det
höga berget. Där är alltid blåsip-
porna tidig,t uppe i riset, gullvi-
vorna likaså i dikeskanten. På
hyllan mitt i berget växer doftan-
de un,derviol. De små lindbuskar-
nas stora röda knoppfj äll är alltid
en ögonf,ägnad. Så öppnar vi grin-
den och kommer in i Ladängsdal.
Vi går ned till stranden. Det är
svårt att veta, var man ska sätta
foten fiör alt slippa trampa på allt
vackert. En enda prunkande Ya-
batt av blåsippor, vitsippor, gull-
vivor, Adam och Eva och violer !

Något vackrare än denna fläck en
vårdag finnes icke enligt min me-
ning. Vattnet skvalpar och l<luc-
kar mot strandstenarna. I{ere på
den rundslipade berghällen böj er
sig en krypande rönn smeksamt ut
mot det glittrande vattnet. - San-
nerliger, aY det inte en svan som
Iigger därute ! Den har glömt sig
krzar här en stund på sin färd mot
norr, och det år inte att undra på.

Vem av oss skulle inte kunna
fortsätta beskrivningen, var och
en på sitt vis ? Här finns det som
tj usat och fängslat människor,
alltifrån stenåldersmannen, vars
trindyxa j ag respektfullt r'änd er i
handen, viking€r, som sover under
de lutande bautastenarna i gran-
backen, till nutida stockholmare,
som flyr hitut till naturens rika
och trofasta hälsoflöde.

Signe I{orman.

Frtr En frvgifl sorn
nlln ha yftd lill . . . .

1. Sjukpenning varje dag under
två år.

2. Läkarvårdsersättning.
3. Sjukhusvårdsersättning och

ersättning för intagningskost-
nader.

4. Moderskapshjälp.
5. Barnförsäkring utan särskild

avgift.

GUSTAVSBNRGS OCH INGARÖ

ERKÄNDA SIUKKASSA
Tallåse n 2A, Gustavsberg. Tel. 156

Postgiro 138630

Exp.-tid vardagar utom lördagar 9,00-
13,00. Månd., onsd. o. fred. dessutotu

I 6,30-19,30.

Vårt arbete for ska-
en salil-

å lngarö.
pande av
Iingslokal

När man tar aktiv del i för-
eningslivet här på Ingarö, kom-
mer man snart i kontakt med ett
mycket stort problem, nämligen
lokalfrågan. Detta problem blir
allt större med åren. Fl'eYa för-
eningar växa f,ram här, och med-
lemsantalet ökar. Den tid år nu
förbi, då man kunde, ha samman-
komster av olika slag i hemmen.
Nu år behovet ett helt annat än
förr. Det bör dessutom vara en
strävan hos, oss att i görligaste
mån tä behålla ungdomen härute.
Den ungdom, som kan tjäna sitt
bröd här, måste då ha sin fritids-
sysselsättning ordnad på ett sätt,
som i någon mån kan jämställas
med vad ungdomen i staden har.
Här har ungdomsvårdande myn-
digheter och f öreningar ett stort
arbetsfält.

Men en lokal, som vi bygger i
dag, fär icke endast vara så be-
skaffad, att man där kan ha sam-
rnankomster eller anordna en el-
ler annan dans,. Nej, er samlings-
lokal skall vaYa en kulturhärd för
sin bygd ! Där skall vana inrymt
en större lokal för föredr zg, bio-
grafföreställningar, sammankom-
ster etc. Men där måste även vara
mindre lokaler för studiecirklar,
bibliotek och hobbyverksamhet.

Byggande av samlingslokaler
av denna art utgör dock ett stort
och svårt ekonomiskt problem. Lo-
kalen måste ju vaYa avpassad ef-
ter kommunens invånarantal. I
många kommuner har man nume-
ra löst sin lokalfräga på det sät-
tet, att man bildat byggnadsfrör-
eningar av olika slag, som med
frivilligt arbete jämte ekonomiskt
stöcl från stat och komrnun byggt
lokaler. Genom att riksdagen är
1912 anslog tre milj. kr. till all-
männa samlingsloka,ler har lokal-
frågan ute i bygder.na kommit i
ett mycket gynnsamt läge. Hälf-
ten av denna summa g:år till av
kommuner ägda lokaler, hälften
till lokaler ägda av ekonomiska
föreningar, bolag, stiftelser ete.
Då anordnande av samlingsloka-
ler är en samhäilelig angelägenhet,
kan en kommun lämna bidrag där-
till. överklaganden av dylika be-

slut ha icke vunnit gehör i rege-
ringsrätten, om nämligen lokalen
ar av sådan art att statligt lån
kan utgå.

Här på Ingarö har man sedan
några är titlbaka varit sysselsatt
rned skapande av en samlingslol<al,
Visserligen 'står Pilhamns skola
till förfogande för politiska och
ideella föreningars, sa,m,mankom-
ster. Likaså har I\T. K: s semester-
hem vid Säby flera gånger upplå-
tits till skilda föreningar. I det
långa loppet är dock nackdelar för-
knippade med de'ssa lokalers an-
vändande framför allt skolan
som samlingslokal - varför må-
let som sagt varit att skaffa en
särskild samlingslokal härstädes.

År 1940 bildades på initiativ av
syföreningen Enkronan Ingarö
Folkets Hus-förening. Dessutom
medverkade Ingarö socialdemokra-
tiska arbetarkommun och Ingarö
lokala samorganisation vid stiftan-
tandet. En lämplig tomt inköptes
vid Återvall. För att skaffa pen-
ningmedel till den planerade bygg-
naden, uppfördes där en festplats
med dansb ana, allt drivet i Folkets
Husföreningens regi. Allt arbete
vid festpla,tsen sommartid utföres
kostnads,fritt av medlemmarna.
Man sälj er även andelar till ett
pris av 25 kr.

Den tilltänkta lokalen kommer
att innehålla i våningsplanet en
,A-sal med plats för !75 personer.
Där skall även finnas en scen, lik-
som möj ligheter för filmförevis-
ning. Vidare blir där en B-sal rned
6rlats för cirka 30 personer j ämte
gardero]: och ,ö,vriga utrymmen. I
övre planet skall vaYa inrymt ma-
skinrum, lokal för bibliotek samt
ett mindre rum för studiecirklar.
I källarvåningen skall vara inrymt
kök samt ett st,ort rum för diver-
se fritidssysselsättningar, likaså
pannrum och 'w'. c.

Ritningarna äro utförda a\i ar-
kitekt Gräslund i Folketshtr stör-
eningarnas riksorganisation. För-
cningen har inlämnat ansökan om
arbetstillstånd. Gott hopp fiiines
att byggnadsarbetena kan igång-
såittas redan i år. Föreningai:'na se
med tillförsikt fram mot den rlag,
då de tä sin lokalf räga lös+;.

Sven Hamnl et.

--0-
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Nu ska fröken Törnqvist berät-

ta litet om Ingsyil för en 60 eller
70 år sedan.

Ja, kära någon, då hade det allt
varit bättre om kantorn hade vänt
sig till Lina Hinde,ll eller Elsa An-
dersson. Jag känner j u inte till
förhållandena inåt ön något vida-
lie.

Ja, men man har sagt mig att
fröken Törnqvist aY gammal
Ingaröflicka. Då ska det väl fin-
nas en hel del att berätta.

Ja, jag år född på Beatelund
vid Lillängen L87 4. Min far var
torpare där. Beatelund tillhörde
på den tiden friherue Anders, Ce-
clerström.

Hur var det med skolgången ?

Jo, under åren 1882-1886 gick
jag i skola vid Pilhamn. Skolan va
j u på den tiden inrymd i nuvaran-
de lrosthuset. Vi gick j u bara i
skola varannan dag. Ena dagen un-
clervisades småskolan, andra da-
gen storskolan. För övrigt fanns
det bara fyra klasser. Eftersom
jag bodcle vid Beatelund, hade jag
en rått lång och besvärlig väg till
och från skolan. Och jag har en
stark känsla av att vintrarna på
den tiden va ännu kallare och snö-
rikare än tu, vilket man sannerli-
gen märkte på skolvägen.

Vilka lärare hade ni då ?

Jo, pas:tor Oliv var lärare i de
flesta ä;ffio€rrå. I några få ämnen
hade vi klockaren. Han hette
SvensSo,rr. Bägge va hyggliga och
välmenande män. Jag kan just in-
te erinra ffri,g, a,tt krroppsaga ut-
delades mycke,t. Pastor Oliv
var kan,ske en smula dyster och
tungsint, och va,d klockaren Svens-
son betråffar erinrar man sig o-
sökt hans tragiska ö,de. Hela hans
familj bortrycktes av lungsoten.
Och själv drunkn,ade han vid en
r,oddtur mellan Näsudd,€,fi och Kol-
ström.

Hur va då skollokalerna ?

Lokalerna va ju efter nutida
förhållanden ratt primitiva. Där
fanns en stor skolsal, som upp-
värmdes av en järnkamin liknan-
d'e den i kyrkan. I tamburen, där
kläderna förvarades och där sm,ör-
gåsarna hemifrå,n sikulle uppätas,
fanns ingen eldsitad. Jag minns
hur fönstren där mången gång va
helt överis'ade. Egendomligt
nog var skols,parverksamhet an-
ordnar redan då. Postsparbanken
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Anna Törnqvist.

skänkte varj e barn en liten grund-
plål. 10 öre tror jag det var.
Som premium ät de duktigaste
lla.r"nen utdelades ibland en bok
om Mårten Luther.

Ja, så började jag konfirma-
tionsundervisningen 1888 i ja-
nuari. Vi gick i läsningen ett par
gånger i vec,kan och höll då till i
gamla sockenstugan, d. v. s. i Sa-
muel ödma,nns gamla skola,. -Storförhöret ägde rum den 3 juni
och sj älva nattvardsgången den
10 j uni.

Så var jag då hemma hos far
och mor, tills jag var 2I är gam-
mal. Far var som sagt torpare un-
der Beatelund och hade a,tt arbe-
ta två dar i veckan för sitt ställe.
Hans arbete bestod för övrigt mes-
tadels i snickeri och smide. För de
dagar, han gjorde extra, hade han
12 öre per timme. - Förutom
Lillängen va Färgholmen, Rams-
ängen, Fällström, Finnsveden, Ny-
torp, Lillängsdal, Karlsdal och
Kalvnäs samtliga torp under Bea-
telund och var skyldiga att genom
tvä eller tre dagsverken fullgöra
sina utskylder.

Så länge jag minns tillbaka,
hyrde alltid far ut en liten stuga
åt sommargäster och tj änade en
liten extra slant på det, så Ingarö
va tyd,ligen redan då upptäckt av
stockholmarna. För torparna un-
der Beatelund var likaså fisket en
betydande binärifi,g. Ja,g kommer
ihåg, hur far ibland begagnade en
s,lags r;r,ssj a, kallad finnryssj a,
som såg ut som en j ättestor ryss-

ja, där man framför allt fick sik.
Vad vi roade oss med på lediga

stunder ? J a, j aS tror inte ungdo-
men hade samma, nöj esbehov då
som nu. För övrigt var ju kommn-
nikationerna så dåliga, att ett stil-
la hemliv var en naturlig sak.
Doch erinrar j ag mig j ulkalå,S,e n
som höstidsrstunder i en annars
grå tillvaro. - Men man gick gär-
na i kyrkan. Under min barndom
och ungdom börj ade frikyrkorörel-
sen bli stark. De som voro anslut-
na till den togo sig fram till Gus-
tavsberg. Vid Brunn fanns också
en frikyrkolokal.

Kommunikationerna var dåliga,
sa fröken Törnqvist. Vilka kom-
munikationer fanns det då ?

J a, på sommaren var nog kom-
munika,tionerna inte direkt dåliga.
Då gick det ångbåtar genom Koi-
ström var dag', dels "Stavsnäs"
mellan Stoc,khoho och Stavsnäs,
dels "Strömma Kanal" rnellan
Stockholm och Sandhamn. På se-
nare år gick den blott till Harö
Men på vintern var det besvärli-
gare. Närmaste vägen in till Stock-
holm var förstås med hästskjuts
över isen på Baggensfjärden upp
mot Nloranäs i närheten av nuva-
rande Neglinge. Saltsj öbaden
fanns då ej till. Där låg blott någ-
Ya gårdar. Vid Kolström, på
den "plats där nu en liten träC-
går'dstäppa år belägen, låg ett
gästgiveri, som stod till tjänst
med skjutsar åt alia hå11.

Men för att återvilnda till mig
själv så kom jag i tjänst hos ba-

Säby dlversehandel
Per Bergkvist

REKOMMEND,ERAS

Tel. Grisslinge 2
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ron Cederström på Beatelund och
var husa där under åren 1895-
1900. 10 kronor i månaden var
min lön. Lönen ficks ut halvårs-
vis. - Det skulle vara mycket att
berätta om alla sysslor i ett stort
lrushåll på den tiden, om tvat,t,
bak, vävning etc. Men det fär väl
vana till en annan gång. Vi börja-
de vid 6- eller 7-tiden på morgo-
nen ochhöll på till kl. 8 på kvällen.
Semester fanns ju icke då. Så
lärde ja,g mig sy och kom i tj änst
hos olika familj er i Stockholm,
tills j ag måste fara hem och sköta
om min mor, som började bli gam-
mal och sjuk. - Och när sedan fi-
deikomrni,sset upplöstes år LgL7,
ansåg de nya ägarna att i aS kun-
de vara till nytta på gården även
då, och j ag stannade på Beate-
lund ända till 1939, då iag kom hit
till Ingaröhemmet.

S. l\{[-p.

.--o--

ÄCC

Fagelsången

L)et hom något annat också, och
detta från olika hå11. En andevisk-
ning, ett litet stilla lj ud liksom
en aning bara, men det var inte
inbillning. Nu hörde j ag det
tydligt genom bruset. Tj ädern
spelade på nattkvist.

Hur kan inte detta lilla me-
ningslösa " drett" åstadkomma
öronsusning och häftigare Puls-
slag. Snart tonade det klart ,mellan
vindsuckarna "drett kikopp" - Ja,
nu harma,des j ag srannerligen inte
över blåsten. Nu hade den för mig
blivit en vänlig sjäI, sänd av
skogsandarna till min hjälP.

Här var det lagom att sätta sig
ned och vänta, och där satt j ag
och hörde "pelledrett kikopp" i en
enda oavbruten ström från min
speltj äder. Så hördes ett par ving-
slag längre bort, så en stunds tYst-
nad, och tjädern brakade ut. Jag
hörde i riset, hur han tog mark.

Det gick några ,minuter. I fj är-
ran hördes andra tjäderspel, ffi€-
dan trädkronorna susade vemo-
digt. Månlj uset förbyttes så sak-
teliga i dagsljus. Nu, lu bör-
j ade tj ädern markspela, och i ag
reste mig försiktigt för att Sä till
honom. Men det vaY alldeles onö-
digt. Ja, det var för sent att huka
sig ned igen, ty där kom han rän-
nande över vägen med utsPänd
skiva."Han hoppade ledigt 'över en
liten snöhög. Så möttes vi.
"Vad nu då ! Får man inte komma
fram ? Vad år du för en figur ?"
t)'ckte j as han ville säga. - Han
vände på sig, där han stod mitt På

INGARöBORNAS
gamla inköpskälla av Järnvator,

Husgeråd, Byggnadsmaterial

samt allt för Sport, Fiske,

och Jakt ar

AKTIEBOLAGET

lä,tt igern på dett
att Ni får verk-

Pripp & flolmborgs Eftr.

Hornsgatan 31 Stockholm

Arder te'I. 4L 73 18

EN VARNITORGON.
En tidig söndagsmorgon i april

beslöto vi oss för att se och höra,
hur tj äderleken skulle komma att
gestalta sig.

Klockan var tre på morgonen,
när vi begåvo oss i väg in i sko-
gen mot en plats, där tjädrarna
brukade hålla till. Skogsmarken
låe mörk och bar med snöfläckar
här och var i skugglägena. Sjö-
mossen sträckte sig där brun, dYs-
ter, och man kände liksorn hur vå-
ren väntade mot de blånande åsar-
na.

Det syntes spår av vingsläP På
snöfläckarna, och det fanns blå-
grä, små halsfjädrar vid stigen.
Det bådade ju gott, och som vi vo-
ro tidigt ute, togo vi fram vära
r]'ggsäckar med kaffe och togo
oss en "kask", ty morgonen var
iiail

Så börj ade granspirorna så sak-
tlr, pendla fram och tillbaka, och
:[r'ån fj ärran kom aningen av ett
srls. Skulle det bli blåst månne ?

Xi en nu var det inte bara ett stilla
vaysel om blåst längre. Det hör-
des liksom suckar, och nu kom
rnäktiga brirs de stolta tallkronor-
na att vaj a.

En orre begynte blåsa frän sö-
der, och flera från andra sidan
mossen svarade. Inget litet fågel-
kvitter', ingen trast, inga tj äder-
honors grova skrockande kunde
höras, då i ag smög stigen fram.

KVALITETSÄCC
I

/*
"Apoteka,r,n,es" Siockerdricka känrns även
blä etike'ttern,. D,enna utgörr erfl 'gärarnti för
ligt försrt'klars,srig och god s,o'cke,ridiric'ka.
Söcke,r,drickia fin,nes i livsmrediels-, speoerri-

" Apo,tekarnres"
och mejeriaffä-

re r där f öl ja'nde prr'iser gä'lilra :

helflras,ka ni,ed pat^entpropp 40 ör,e % l. tlaska 25 öre
Serv era:s riv en^ på råstdiranter, konditorier och f riluf ts-

,,

$tlGfi[RDNIGIil

serv ertngar.
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vägen. Han tog steg framåt och
bakåt, och sannerligen drog han
inte fullt spel. Han var ståtlig att
s€, kansike en aning löjlig. Plöts-
ligt slog han ihop och flög sin
\'ä9, och borta var förtrollninger].

l,{in kamrat kom tillbaka. Han
hade sett både nattspel och mark-
spel från sin plats, och vi drogo
oss stilla mot rastplatsen igen.

Ett litet kvitter kom inifrån
grandunklet, €r liten klingande
klar och optimistisk fanfar. Det
var första fågelsången. Minsann
var det inte trädkryparen som
sj öng.

Sedan vi inrnundigat vår mat-
säck, skulle vi gå ner till orrarna
ett slag. Det vår i den kalla grå-
lj usa, dagern. Bofinkarna sj öng
liksom på trots. Ännu var inte
drillen maj varm och lj uvlig, rnen
sj r-rngas skr-llle det.

Orral'na lekte därute i blåsten,
och flera höns hade de ute hos sig
i mossen, så hos dem var det läng-
l'e kornneet ån i tj äderleken.

\ii hade nog skrämt clem från
spelplatsen. De visste dcck inte
riktigt, var de hade oss och kom-
mo segtrande' med srrällda, eldröCa
kainrnar och slogo granna luftka-
Ilo1" och spelade "på skate" för oss.

Soien trörj ade nll skina på cle
höSsta trädtopparna. Nu vat: tid
ntt draga sig hemåt. Det ringde i
ör'onen äv u'pelledrett, ki kopp"
ccli orrarnas n-lllande kutter. _-
Ja, cletta var i sanning en morgon.
son'l j aS skulle önska , att alla na-
t ur'älskare finge uppieva.

!emsL&gcL.
Vnv löWvhet.

För en gammal kyrkvaktmästa-
re som mig ar helt naturligt hyl'-
kan och kyrkogården av centralt
intresse. Då man nu erbjudit mig
att skrival i tidningen "fngarö",
skulle j ag vilj a berätta, hur kyr-
kan kom till, och hur den kom att
ligga j ust på den plats , dår den
nu ligger.

Anno 1792 fanns på BeatelunC
en huspredikant vid namn Samuel
ödmann. Beatelunds fideikommiss
innehades då av friherre AnCers
Cederström. En dag gav han sin
huspräst i uppdrag att utse en
vacker plats, där man kuncle byg-
ga en kyrka.

ödmann säges då ha stigit i en
roddbåt och bett en bön ori] hj älp
i sitt svåra uppdreg'. trmellertid
somnade han och vaknade inte,
f örrän han hörde, hur båten låg
och siog mot strandstenar'tr1a.
F{an hade fiutit i iand precis pa
den plats, där nLlvar:ande kyrk-
bryggan är belägen. ödrnann steg

CIUSTAVSBERfiS BAfiERI

F',trKOl\,Ii,fEhiDtrRAS

GODA TÅFi'TOR,.

Tel. C Listavsberg 25

Clres tr arsson

Där vägen kröker bortåt Ingarön
Man ser ett gammalt slott på backens

krön
rned brutet tak och flöjelsmyckad gavel
Dess tärg nu skiftar uti ålderns grå.
Och runt omkring på gärden vårdträd stå
Som värn och skyddsvakt ernot onclskans

avel.

tr österled m€id tjusning du kan se

En skymt av Orissåingfjärden mot dig [e

Och skogbekrönta höjder, som bekransa
Grönklädda ängar, rika skördefält.
Från vägen trjuder bilars tutning gälltn

/!Ied n'rctorsurr i rymCen fiygplan dansa.

Var söndagsrncrgon, varje helgciagskväll;
Förnimmes klang irån Ingarös kapell
Ti[l helig andaktsstund dess kåockor bjuda
Octra likt ett eko tröras då ibiand
Från Gustaisberg och Saltsjöbadens

strand
Dess grann[örsam{ingsklcckcr

ljuda.
vackert

I sÅottets salar öcislig tystnad rär
BÅott under somffi,articl desa störas Iår'

Av lant{ufthurignande och bLeka gäster
Som längta lrort från staciens bråk och

kvalm
Til[ sol och vågsvatl, tal,Lar, ask och aåm

Til{ viians baEsam eften' vinterns .['este,,r"

EL!N N$R}IAI{

D IVERSEHAN DEL

SKALSMARA

*/"

Tel. Ingarö I

Albert Eriksson. Len'lshagao gamla sagomsp#nna snctt
Behåål det drag av [ordom scril clu fått
Om man clig skådar ute eEler inne
Hur tiden skiltar än från stund tilä stund
Stå kvar tör evigt pä din fasta grund
Från Sveriges storhetstid ett vackert

tninne.

Knut Lindhö.

INGARöBOR:

Vid behov anlita

C ustavsb.rgs

Droskrtation

Smide & PlätslaUeri

A, Rudbäclr

Tel. Gustavsberg 39

Tel. Grisslinge växel
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vägen. Han tog steg framåt och
bakåt, och sannerligen drog han
inte fullt spel. Han var ståtlig att
s€, kansike en aning löj lig. Plöts-
ligt slog han ihop och flög sin
r,ä9, och borta var förtrollningen.

tfin kamrat kom tillbaka. Han
hade sett både nattspel och rnark-
spel från sin plats, och vi drogo
oss stilla mot rastplatsen igen.

Ett litet kvitter kom inifrån
grandunklet, €il liten klingande
klar och optimistisk fanfar. Det
var första fågelsången. Minsann
var det inte trädkryparen som
sj öng.

Sedan vi inrnundigat vår mat-
säck, skulle vi gä ner till orrarna
ett slag. Det vaY i den kalla grå-
Ij usa dagern. Bofinkarna sj öng
liksom på tr:ots. Ännu var inte
drillen maj varm och lj urrlig, lrlen
sj ungas skulle det.

Orrarna lekte därute i irlåsten,
och flera höns hade de ute hos sig
i mossen, så hos dem val' det läng-
re komrnet än i tjäderleken.

Vi hade nog skrämt clem f i'an
spellrlatsen. De -u'isste dccl< inte
riktigt, var de hade oss ocir iicrn-
mo seglande' med srrällda, eldr'öCa
karnrnar ach slogo granna. iuftka-
n"o]" och spelade "pä skate" för oss.

Sotren lcörj ade nu skina irå cie
högsta trädtopilarna. Nu var tid
n'i,t Craga sig hemåt" Det ringcle i
ör'onen å.1' "pelledrett, kii<o1-rp"
och orrarnas rr-illande iii-;.tter..
ia, cletta var i sanning' en i]roi'gcn.
soi'n ;'aS skulle önska, att alla na-
tur"älskare fiiige up1;ieva.

Albert Eriksson.

ELIN ilORrlAil
D IVERSEHAN DEL

SKALSMARA

*r,,

Tel. Ingarö I

femsL(LgcL.
Vrty läWyhet.

För en gammal kyrkvaktmästa-
re som mig år helt naturligt kyr-
kan och kyrkogården av centralt
intresse. Då man nu erbjudit mig
att skrival i tidningen "fngarö",
skulle j ag vilj a berätta, hur kyr-
kan kom till, och hur den korn att
ligga just på den plats, där den
nu ligger.

Anno 1792 fanns på BeatelunC
en huspredikant vid namn Samuel
ödmann. Beatelunds fideikommiss
innehades då av friherre Anders
Cederström. En dag gav han sin
lruspräst i uppdrag att utse en
vacker plats, där man kuncle byg-
ga en kyrka.

ödmann säges då trra stigit i en
rocldbåt och bett en bön om hj älp
i sitt svåra uppdreg" trmellertid
somnade han och valinacle inte,
f örrän han hörde, irur båten låg
ocir slog mot strandstenarna.
FIan hade flutit i land iri'ecis på
den plats, där' nlivar"ancle kyrk-
br'1-ggan är belägen. ödrnann steg

CIIJSTAVSBNRfiS BAfiERI

P' tr K O I,I if tr i\I- D E F' A S

GODA TÅRTOR..

Tel. C r-rstavsberg 25

Clres tr arsson

Där vägen kröker bortåt Ingarön
Man ser ett gamrnalt slott på backens

krön
rned brutet tak och flöjelsmyckad gavel
Dess tärg nu skiftar uti ålderns grå.
Och runt cmkring på gården vårdträd stå
Sorn värn och skyddsvakt ernot onciskans

avel.

tr österled med tjusning du kan se

En skymt av Grissiingfjärden rnot dig [e

Och skogbekrönta höjder, som bekransa
Grönkläclda ängar, rika skördefätt.
Från vägen trjuder bilars tutning gällt,
Med motorsurr i ryrnden i':ygplan dansa,

\i a:' söndagsmorgon, va-rje helgciagskväll
Förnirrmes klang 'irån Ingarös kapell
Till helig andaktsstund dess klockor bjuda
Och iikt ett eko !:öras då ibiand
Från Ousta'isberg cch Sa!ts jöbadens

strand
Dess. grann[örsanrlingsklcckor vackert

ljueia.

I såottets salar öcisiig tysinad rär
Btott under soffirmarticl cien stör'as f år
Av '.antli:ithurigrande cci: hleka gäster
Som iängta irrrt från siacieiis bråk och

kvainr
Till scl cch vågsvail. tal.\zr, ask oe h al,ln

Till viians i:alsani effer vintents ieste;'.

Lemshagao gaml,a sagomspånfia sictt
Behåll det drag av iordom scffil clu fått
Onr man clig skådar ute eEler inne
Hur tiden skittar än från stund titi stund
Stå kvar för evigt pä din iasta grund
Från Sveriges storhetsticl ett vackert

minne.

K n u t L i n d h 6.
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Säby.

På en ekbevuxen kulle på slutt-
ningen ner mot den blånande ös-
tersj öviken, offigiven av en stor
trädgård och park, reser sig hu-
vud,byggnaden ä Säby gård
mäktig, impon:€råfrd€. Man altaY,
att Säby år gamrn alt, att den har
en lång anrik hisitoria. Och förvis-
so har man rätt. Ty så långt häv-
den g,år, nämnes Säby.

Av tillgängliga jord,eböcker, d.
v. s,. förteckningar över landets
jordbruksfastigheter och de där
ur flytande grunds'katterna, kan
ej utläsa,s, att Säby redan på 1500-
talet skulle ha varit ett säteri. -Med säteri men,äd.es ju ursprung-
li,gen j ord,bruk,segendom, som be-
friats från grunidiskatt och därför

iland och fann, att platsen var
idyllisk och så beslöts, att kyrkan
skulle bygga,s här. Det hade varit
en Guds fingervisning, att båten
drivit i land just på denna plats.

På den tiden omfattade fidei-
kommisset nästan en tredj edel
av Ingarö. Flera av dem som hade
att göra dagsverken till gården,,

'voro med och byggde kyrkan. En
del fällde timrner, andra körde
fram timret, och de som kunde,
fick bila stockarna.

Ja, så kom det a,tt bli en kyrka
på Ingarö, och hon står där än i
dag. Och vad kyrkogården be-
tråffar, torde det finnas tä kyrko-
går,dar i vårt land, som har ett så
vackert läge som vär, där den lig-
ger på sluttningen ner mot det
stilla sundet, inbäddad i grön,skan.
Den är värd all den ans och vård
och kärleksfulla tillsyn, som för-
samlingen kan ge den.

Fredrik Eklund.

kunde betraktas sofrl en natura-
förmån, en avlöningsform ät
exempelvis högre officer, ämbets-
man etc. Vi vet blott, att Säby un-
der åren 1539-1540 ägdes av bon-
den Olof Olofsson.

Däremot kan det fastställas, att
Säby under 1600-talet var säteri-
gård 

- till en början under Lems-
haga egendoffi, s'eilåre som sj älv-
ständig gård. Gården var under
denna tid i ägo av merlemmar av
släkten Flemin,g. Av dessa tor-
cle Clres' Flemitrg, Gustaf II Adolfs
och Axel Oxenstiernas tappre ami-
ral och sjöhjälte, vana den mest
namnkunnige. Säkerligen har han
mer än en gång med välbehag
skådat ut från fönstren på sitt kä-
ta Säby och sett en flik av det
vatten, på vilket han vann åra och
berö,mmelse Claes Fleming lik-
som flera av hans fränder ligger
begraven i Värmdö kyrka, där ett
vackert marmorepitafiurn visar
han,s vilo'rum.

Ja, flera namnkun'niga ägare av
Säby, tillhörande släkten Fleming

. skulle kunna nämnas, t. ex. friher-
re Göran Flemitrg, som år 1666 ut-
sändes till England som svensk
medlare i kriget mellan England
och Holland. Säby synes vid
de,nn,a tid ha, utgjort en omfattan-
dre egendom. Till Säby h,örde näm-
ligen följ anrde gårdar : F ogelvik,
Björnö, Angsvik, Lagnö, Hemes-
ta, Elfsby, Djur'ö, Vindö samt ett
30-tal torp. 

.

trfter Flemingska tiden kom Sä-
by i släkten. Leuhusens ägo. Att
exakt ange tiden för detta över-
tagandie är o,möjligt, då uppgifter-
na här skilja sig i hög gråd. Men
mycket länge kom gården att stan-

na i släkten Leuhusens ägo en-
ligt €fl uppgift i över 2A0 är, ett
a,nmärkningsvärt förhållande, €f-
tersom Säby aldrig var fideikom-
miss.

Av agare till Säby från denna
period i gårdens historia må näm-
nas kammarheruen, friherre Carl
Axel Leuhusen, död I77L, hans
son kanslirådet, friherre Carl Leu-
husen, död ä Säby 1795. Det ar att
antaga, att hans änka, sedermera
innehade godset till sin död 1803.
Däref;ter gick godset i arv till
yngre sonen Gustaf, omtalad som
deltagare i finska kriget 1808-
1809. Just från denna tid omtalas
för övrigt, hur proviant för Gus-
tav Leuhusens privata bruk för-
des över det tillfrusna Ålands hav
i hästskj utsar från Säby till
krigsskådeplatsen i Finland. Ef-
ter hans död 1850 övertogs godset
av Fredrik Teodor Leuhusen, som
var dess ägare ännu på 1870-talet.

Efter Fleminig-Leuhusen,ska ti-
den har godset vid början av 1900-
talet innehafts av godsägare C.
Jakobss'oil. Senare kom egendo-
men till grostshandlare J. Funck
och därefter till grosshandlare
Bäckström.

Under sistnärnndes tid genom-
gick godset är 1915 en genomgri-
pande restaurering och fick då
sitt nuvarand€ uts'een,de. Huvud-
byggna,den, omig'iv€n av tvenne
flyglar, kom a,tt bli av reveterat
tra, på'två våningar och kom att
uppbäras av ett brutet, delvis
svängt tak.

Ägarinna till gården var däref-
ter fru Mandal, av vilken l{ordis-
ka Kompaniet g:enom generalkon-
sirl J. $sg,hs är 1926 inköpte corp-
c'le-logiet med tillhöränd€ 80 tunn-
land att användas som semester-
hem för varuhuset,sr stora perso-
nal. Gårdens ägor för övrigt över-
gick samma är till dir. K. A. Holm.

Säby gårds historia är av intres-
rs€ så tillvida, a,tt'den avspeglar en
utvecklingstendens på Ingarö, som
kommit att bli allt mer markant
och som härrör ur des,s läge i när-
heten av storstaden. De forna
storgodsen, som i många fall gå
tiilbaka till err gammal bondekul-
tur, har kommit a,tt bli till giädj e

och nytta för ett allt större antal
nnännis,kor. Detta har skett rorarn-
för allt g:enom styckning till ncincl-
re villatomt,er, men också, s0n1 i
dietta fall, gtenomr godsets delv isa
förvandling till enr rekreations-
plats. S. [f-n.
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F JtililEy oyls -y iiv Els En .
Fadderortsrörelsen i Sverige

startades redan under finska vin-
terkriget på förslag av chefredak-
tör Torsten Tegner i Idrottsbladet
och innebar, att en eller flera
svenska ,kommuner eller städer på
ett snabbt sätt skulle kunna bistå
en finsk stad eller kommun med
de förnödenhete,r av olika slag,
som för tillfället bäst kunde be-
hövas. Denna rörelse fick kanske
till att börja med ej så stor om-
fattnitrg, medan däremot den sam-
lade hjälpverksamheten för Fin-
land fick en mycket stor utbred-
iing under de följande åren.

Men trots att freden nu kommit
har situationen icke förbättrats
för vårt östra broderland. Trzärt-
om synes förhållandena nu vara
värue än någonsin., Valutan har
försämrats katastrofalt, alla gam-
la förråd äro slut och en m1'cket
stor del av produktionen går till
krigsskadestånd. Hjälpen behörzs
kan,ske bättre nu än någonsin.

Av ledamöter av Finlands lega-
tion i Stockholm har därför be-
gärts, att en del kommuner i
Stockholms skärgård skulle bli
faddrar ät Hyvinge landskommur,
som ligger c:a 5 mil norr om Hel-
singfors. Denna kommur, som har
3,400 invån aye, har tagit emot 700
ä 800 av den förflyttade karelska
befolkningen och detta har j u inte
minskat hjälpbehovet.

Inom Ingar,ö har därför doktor
T. Wanngård och undertecknad
utsetts att träda i förbindelse

med de andra kommunerna för att
söka göra vad göras kan. Vad har
då blivit uträtt at? Kanske ännu
icke något så märkvärdigt. Ett
lotteri i samband med barnens j ul-
fest före j ul inbragte tack vare
skänkta bidrag till vinsterna 300
kr. samt en aftonunderhållning
med sång av Hembygdskören, fö-
redrag, filmer, lotteri och kaffe-
servering den 22 mars 330 kr.
Denna underhållning skulle egent-
ligen ha ägt rum den 8 mars, men
måste då uppskjutas på grund av
en kraftig snöstorffi, som utplåna-
de alla vägar utom stora landsvä-
garna, som h,öllos öppna av snöplo-
garna. Även den 22 såg det rätt
hotfullt ut, men snöstormen kom
den gången av sig så småningom.
Ingarö kommun bidrar med 300
kr'. under L947. En del smärre bi-
drag ha dessutom influtit.

Till Hyvinge har intill den 1

april avsänts : 30 par träbotten-
kängor, 200 kg. vetemjöI, 72 kg.
margarin, 80 kg. havregryn, 40
kg. marmelad, 20 kg. karameller
samt 144 tvålar.

önskemålen för den närmaste
framtiden äro utom livsmedel
lämpliga för skolbarnsbespisning

finnarna tänka tydligen mest
trå sina barn babykläder eller
rnaterial till dylika. Att mottaga
ctetta har några personer i olika
clelar av kommunen åtagit sig.
lWeningen är, att åtminstone det
mesta skall färdigställas, innan
det sändes över. Härtill få vi nog
mest lita till Ingarö-lottoyna, som
på ailt sätt lämnat rörelsen sitt
värdefulla stöd, för vilket de äro
värda ett hjärtligt tack.

Även personlig kontakt har er-
nåtts. Brev ha växlats och många
tacksamhetens ord ha strömmat
rlss till mötes över Bottenhavet.

"Vi tacka Gud för att vi ha

Valborgsmässoafton
pä lngarö.

Traditionsenligt hälsades våren
välkommen till Ingarröi sista april.
Där nere på dren sluttande ängen
ner mot surld€t vid Kolström flam-
made majbålet äter', och Hem-
bygdskören lät ånyo de gamla kä-
Ta vårså,nrg€rrrå, g,enlj uda mot
bergväggarna runt om.

Kvällens högtidrstalare, doktor
Wanngår-d, fr,amhöil i ett kort
kärnfullt anförand,e bil. 2., a,tt val-
borgsrnäs,soelden borde va,Ya en
symbolisk maning att bränna det
sj älviska, det €g€LSinniga, det som
är slagg inom oS,S. Skedrde så, ble-
ve dett,a vårfirande för oss av av-
görande betydeil,se. Sedan sista
sången förklingat, lj öd mäktigt
fem skott. Våren fick sin salut !

Det mer högtidliga vårfirandet
var till ända. I skolan hade emel-
lertid en fortsättning på vårfiran-
det a,rrangerats, där revyn "Blom-
sterparaden" utgj orde kvällens
c.lou. Det va,r d'en anonyma för-
fattarfirman "fngarö Författar-
akademi n. p. a." som stod för in-
gredienserna, läckert och elegant
serverade av Hans Aulen,ius s,amt
medlemmar ur hemb;rgdskören.
A.v de i revyn inrgående numren
torde Stina Johanssons och Anna
Sanders "pjattdan,s" ha varit det
mest bejub,lade.

Publiken uppgick en,ligt beräk-
ning till drygt 400 p€rsorl€r, vilket
för Ingarös fölr,hållanden torde va-
ra, unikt. Nettoinkomsten, i skri-
vande stund ännu ej fullt uträk-
nad, torde uppgå ti,ll drygt 800 kr.
och tililfaller i likhet ,med föregå-
ende är skolresefonden ä Ingarö.

Und'ertecknad vill härmed ä sko-
ian's vägnar framföra, ett varmt
tack till alla dem som hjälpt till att
förverkliga denna vårfest och där-
med gett ett kraftigt stöd ät skol-
reseverksamheten in'om vår bygd.

EII{AR FRAI{Ss[I]{
auktoriserad installator för
Ingarö elektriska distributions-

förening.

Utför al\L av elektriskt arbete.

Tel. Grisslinge 16

BIiv

andelsågare i

lngarö Folkets-Hus-

Stig Magnusson.

vänner därborta, det år en rike-
dom". - När man läser dylika
ord hoppas man verklig€h, att vi
skola kunna bringa vårt betryck-
ta broderland en så effektiv hj älp
som möjligt även, i fortsättningen.forening !

Melker Dahllöf.
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Forsamlrngs-
f kronftoA

Åtskilligt finns att berätta, men

enCast det viktigaste kan ,medta-
gas. Ingarö församlings innevå-
narantal, som den L/I L94,6 utgjor-
de 655, minskades' under året med
17 personer till 638. Detta beror
på lågt födelsetal och ökad utflytt-
ning. Måhända kan man hoppas på

bättring i förstnärnncla avseende,
då inte mindre än fyra ingar'5flic-
kor stått brud 1946. Det har givits
vackra högtider i Ingarö kyrka,
soil1 då ritrctigt strålat i lj us och
blommor. Våra kära sornmargäs-
ter uppsk atta, också det lilla temp-
let. {Jnder 1946 blerz sju av deras
barn döpta där och icke mindre än
23 clär konfirrnerade. Då år också
rnedräknade poj karna från K. F.
U" M: s Ingar'läger. Allt ifrån det-
ta lägers begynnelse har det varit
lir'lig kontakt med kyrkan. F'ör'-

samlingen of,frar även gärna me-
del för att hålla denna i gott cch
värdigt skick. Unden föregående
år har alltså kyrktaket fullstän-
digt renoverats för en kostnad av
653
som entreprenör, hela kyrkans ex-
teriör har omrnålats för 900 '- liv.
av målarmästare C. Linclgren från
Klinten, kyrkbryggan har förbätt-
rats för 367

re C. F. Carlssoo,, Ingarö.

l{u ,står kyrkogården i tur" För
innevarande är har försarnlingen
ställt tr.500

disposition för ändamålet. Under
är L946 inflöt f,ö'r förs,ålda familj e-

gravar 2.7 42

i samma takt, kommer mycket att
göras för platsens förskönande.

Från det s. k. frivilliga försam-

lingsarbetet må nämnas kyrkliga
sykretsens arbete, insamlingar aY

olika slag för Europahjälpen m. m.

Ingaröhe,mmet är som bekant en

kyrkli,g stiftelse med uppgift att
vår,da vära gamla. Verksamheten
har f ortgätt utan större rublo-

ningar. De gamla söka sig numera
gärna dit, varför stiftelsens styrel-
se ej längre som tidigare kan mot-
taga pensionärer från andra kom-
muner. F öreståndarinnan, fröi<en

Helrga Lockner, som alltsedan
he,mmets tillblivelse förest ätt det-
samma, måste på gn-rnd a\/ ohälsa
lämna oss. Vi tacka henne för det
intresserade och uppoffrande aY-

bete, hon här nedlagt. Sarntidigt
får vi hälsa vår nya f örestånda-
rinna, fröken Karin Andersson
varmt välko,rnmen till oss. Stiftel-
sen, som vid hemmets uppförande
måste upptaga ett lån på 20.000

kronor, har under 19,46 slutl:etalt
skulden. Vi tacka alla, som hiälPt
oss med detta.

Den sedvanliga j ulfesten föi:
barn kunde på övligt sätt gä ev

stapeln. Vi tacka alla clem, som

med gåvor och arbete möjliggiort
detta. Sont en sarnrnanfattning vill
:ag skriva tre ord: "Det 1"ör sig""

T orsi c n TuLi',:ttitt 
1ya r i.

-__o

mara fot 100 år

STOCI(HOLMS

BRANDSTODS-

BOLAC

meddelar försäkring f ö'r brand

ä skog, hus och lösöre, inbrotts^

och ansvarighetsförsäkring.

Ombud:

Albert Zetterberg

Tel. Grisslinge 78

En slimt av Skäls-

sedan.
I börj an av 1700-talet ägdes

Skälsmara by av endast tvä bön-
der. Ett århundrade senare var
j orden delad mellan flera ägare.
Det år från denna senare tid föl-
j ande historia daterar sig.

En av byamännen var s. k. tolv-
man. Denne borde ju, sorn rnan
tycker, ha varit det lilla samhäl-
lets fönesyn och stöttePinne. Men
så var nu icke förhållandet. Tilli-
ka med lantbruket drev tolvman-
nen även en på den tiden synner-
ligen lönande krogrörelse. Krogen
var samlingspunkten och glädj e-
källan. Den besöktes flitiet av
grannarna, vilka sällan hade några
pengar att betala med. Men den
frikostige värden var ej den som
nekade en god g'ranne ett stoP
brännvin, r all synnerhet orn clen-
ne var j ordägare. Och ej heller
glömcle han att anteckna skulden.
Så vandrade den ena jorribiten ef-
ter den andra lugnt och säkert
över i tolvmannens ägo. Behövde
rnan låna pengar fanns ingen an'
nan att vända sig till än krogvär-
den, som aldrig neleade och på Lre-

stämd tid återfordracle" Fanns ei
pengar tpgs i mät ett stycl<e jorcl,
en kc, och så var man kvitt tiil
h ärnä st.

Retecknanoe för toivmannen
som affärsruian år följancle episoC.
Fln bonde hade för att }<ttnna ta
emot ett iitet ställe måst tråna ett
lrundra kronor att betalas efter
ett år. Familj en sparade och skra-
pade cch l3rckades skaffa de hunC-
I.a lii:onorna till bestärnd tid. i\{an-
Ilen infann sig hos tolvrnannen,
iemnade pengarna och återfordra-
cie så sin revers, men blev helt na-

INGARötsOR!
Varor sändas med buss till

Ingarö !

Tel. GustavsJcerg 68

KONSUM
GUSTAVSBERG
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Nftgot om nrtjeslivet påt lngnrii pft l8T 0-tnlet.
.Iag har tänkt att du ska skri-

va nånting för vår nystartade tid-
ning, dekreterade chefredaktören
f ör "fngarö" då han en snö-
slaskig marsdag gjorde påhäls-
ning i mitt enkla tjäll. Ja, jag ska
försöka sa jag, men vad ska jag
skriva om ?

Skriv något historiskt, något
om vad Sorrrr hänt för en 20 ä 30
år sen.

Jag lovade tänka på saken, men
fann genast att 20-30 är var all-
deles för nära inpå vår egen tid.

Bäst därför att gå längre tillba-
ka och söka skildra någon händel-
se där de agerande för länge sen
ldmnatt in och avgivit räkenskap
inför den Högsta Myndigheten.

Alltså ta vi ett raskt hopp bakåt
och hamnar mitt i 1870-talets bru-
s&nrd€ nöj esliv.

Vad tror mina ärade läs,are att
ungdomen på fngar'ö läskade sin
själ med för 75 är sedan då ingen
bio fann;s vid I(olströ,fn, ingen ko-
lcrrerad veckopresS, (Hela Världen
var inte ens påtänkt) inget folk-
biblio'te,k och ingen hembygdskör
som kunde liva upp sinn,ena, j a in-
te ens "Enkronan" var uppfunnen,
ty då fanns bara riksdaler riks-
mynt å de va väl inget lattjo.

På tal om Kolström så fanns ju
där ett sj ögästgiveri med öl- och
vinrättighs1.* vars innehavare ti-
tulerades Trakteur med stort T
och där utkämpades nog månget
sjöslag fast mestadeels på land-
backen. Men det år en annan hi-
storia, som vi kanske återkommer
till en annan gång. Ett sockenbib-

liotek fanns förstås, men läskun- onda, då förmaningar intet ubrät-
nigheten var klen och läslusten ta, det vara nödigt föreskrifva:
om möjligt ännu klenare, men det
fanns gott om kortlekar och dessa 1:a Att Tjänstefolket på inga
användes så flitigt att kommunal- vilkor tillåtes uttaga pen-
stämman den 30 dec. 1872 beslöt ningar af ;sina löner för dy-
tillsätta en kommitt6 på 5 perso- lika utgifter.
ner med uppgift att uppgöra för-
slag till spelra,seriets stävjande. 2:a Att den som upplåter hus-

Kommitt6n gick raskt till ver- rum för kortspel på effek-
ket och den 13 jan. 1873 var för- ter af hvarjehanda slag
slaget färdigt att framläggas för skall, hvarje gång sådant
stämman vilket skedde den 9 febr. sker, plikta till communal-
samma år. cassan Tio (10) R:dr R:mt.

Förslaget följ er här ordagrant
och med bibehållen stavning.

På grund af under den 30 :de
sistlidne December fattadt beslut,
hafva undertecknade utsedde
kommitterade uppgjort följande
f,örslag att framläggas till för-
samiingens godkännande och stad-
fästande.

NIed anledning af det mot
Christlig ordning och Tukt stri-
dande förhållande, som mer och
mer hår tilltager och hvarigenom
religion och goda seder öfvergif-
vas och föraktas, då nemligen
Tj enstefolket och 

.Ungdomen 
före-

taga sig använda Sabbathens af-
ton till syndiga tidsfördrif och ut-
sväfningar såsom Lotterier och
killespel med thy åtföljande lider-
lighet och otukt, lasters utöfning
på ett sätt, sori] hånar all anstän-
dighet och ärbarhet m. m. och
hvilket sorgliga tillstånd framkal-
lat rättmätig anledning från hus-
bönders sida till klagomål och
missnöje, så anse wi att till stäf-
j ande och motverkande a,f detta

3: dio Att en hvar som deltager i
dessa tillställningar eller
föröfvar hvarj e slags spel
på wärdefulla effekter, skall
likaledes till communalcas-
san böta 1: a gången förbry-
telsen sker F'em (5) R:dr
R : mt men 2: dra och följ an-
de gånger skall plikten för'-
dubblas.

4:de Att ordföranden i kommll-
nalstyrelsen anmodas så
snart öfverträdelse af des-
sa bestämmelser blifvit an-
mäld och af vittnen inty-
gad, låta genom Kronobe-
tj eningen uttaga böterna,
ifall de skyldige icke godvil-
ligt kunna förmås att er-
lägga dem.

5: te Att samma ordförande, se-
dan sockenmännen biifvit i
laga ordning hörda och sitt
medgifvande till protokoll
afgifvit, måtte till Kongl.
maj : ts Befallningshavande

turligt dagen till ära trakterad
rnetl ett hederligt stop brännvin
och efter gemytligt samspri-i,k och
livliga vänskapsbetygelser skildcs
rnan utan att bonden Iabf sin
revers. Dagen därpå blerr hlln ilv
hustrun skickad tillbaka efi;er r:e-
versen, men fick då till sval", r,+t
tolvmannen icke tätt några
pellgar. Det var ingenting annat
e|t göra än att på nyt;t bör ia sam-
la.

T'olvmannen blev rik och hans
grannar fattiga.

Men "det orätt fås med sol'g
förgås" herter d'et, och de f ta,
besannåd,e,s även i fräga om den
mäktige tolvmannen i Skäls,niara.
Hans lagkunskap var förmodligen

inte så särdeles omfattande, tt- en
vacker dag tog han sig före att lå-
na ut pengar till bar"on Cerier-
ström på Brunn. Denne var errlel-
lertid satt under förmyndare, vil-
ken tolvmannen underlät att först
underlatta om denna lånetra.nsak-
tion. - Då tolvmannen i sinom tid
återfordrade sina pengar, förkla-
rade baronen att nhgra pengar
hade han icke rnen i stället skulle
tolvmannen tä avverka skog på
Brunns äg,or till fuil gottgörelse.
So,m en följ d härav satte han i
gång en omfattande s,kogsavverk-
ning. Då detta snart kom till för-
myndarens kännedom, stämdes
tolvmannen utan vidare för olaga
avverkning. All hans oråttfångna

ergendom såldes på exekutiv auk-
tion. Jorden inköptes av baron
Leuhusen på Säby. Den bekanta
krogdisken har räddats ät efter-
världen. Den ropades in av den
fördomsf,ria herrn till Södergår-
den och har sedan fört en blyg-
sam tillvaro som disk i Skälsm ana
diversehande'I, där ingen anar dess
dystra föregående.

Dessa anteckningar härröra en-
ligt muntlig tradition från en viss
mor Sundblad, som varit i tjänst
hos tolvmannen och mer än en
gång vaktat brännvins,pannan el-
ler fallit i förvåning över främ-
mande kor, som plötsliet uppträtt
i husbondens lagård.

S. \J-n.



12 INGARö Maj L947

ingå med anhållan om sank-
tion af här ofvan angifna
stadgar, att tj ena till ovil-
korlig efterrättelse med den
kraft och werkan Lag för-
mår.
Undertecknade hafva ansett
att ett verka,nde vite vore
j ust ratta botemedlet mot
den rådande spelsjukan.
I sannin,g vore önskeligt, om
dessa ?örderfliga sysselsätt-
ningar måtte upphöra, på
det Tj enarena blefve hem-
ma och bättre tillwaratoge
sina plikters fullgörande, så
att icke måndagen såsom
ofta varit fallet måtte be-
traktas såsom frid ä9, för dtt
återställa sig efter rus och
olustighet deraf .

Vi skulle för tj enstefolkets
och ungdomens bästa önska,
att dessa förledande tillfäl-
len måtte dem betagas och
de förhindras från att för
en lumpen vinningslystnad
uppof fra Sina tillgån E&Y,
hvilka kunde ändamålsenli-
gare och nyttigare använ-
das, äfventyra hälsa och aY-
betslust, förlora de rattan-
kandes förtroende och Stör-
ta sig i lekamligt och ande-
ligt elände.

Ingarö den 13 Januari 1873.

(Namn)

Det inlemnade För,slaget upp-
lästes punkt för punkt och god-
kändes i sin helhet utan anmärk-
ning af De i stämman närvarande
med uttryckt önskan för,slaget
måtte widare befordras för sank-
tionering."

Man torde kunna säga att detta
innebar en sorts kommunalisering
av nöj eslivet, kombioeräd med lö-
nestopp.

Huruvida kommunen erhöll nå-
gon stadfästelse av sitt beslut av
K. B. har ej kunnat utrönas och
huru vederbörande löntagare rea-
gerade inför lönestoppet kan man
j u endast giss,a.

It[u kanske den mera betänk-
samma delen av läsekretsen anser
att detta allvarliga ämne behand-
lats alltför skämtsamt, men dels
brukar dylika historier i vanliga
fall ej vara så svåra som de utmå-
las och dels råder nog olika upp-

Det frivilliga studiearbetet här
på Ingarö hör intimt samman med
arbetarorganisationerna på plat-
rsefr och deras tillblivelse. Redan
under och ef ter första världskri-
get såg flera organisationer da-
gens ljus hår, men dessa blevo ej
så långlivade. Inte förrän i början
av trettiotalet bildades de f;örsta
av de org'anisationer som nu fin-
nes här. Omedelbart efter starten
funno medlemmarfrä, att de behöv-
de förkovra sig i de frågor, som
berörde det inte organisationsar-
betet. På hösten L934 startade
Ingarö lokala samorganisation sin
första studiecir.kel.Amnet blev syn-
dikalistisk organisationskunskap.
Tio medlemmar deltogo i denna cir-
kel från början till slut. Året därpå
var arbetarkommunens medlem-
mar redo att sätta sig på skolbän-
ken, och naturligtvis var det för-
eningskunskap, som stod på pro-
grammet. Svårigheten för denna
studiecirkel att skaffa lokal och
allt motstånd, som restes, innan
de fingo använda skollokalen i Pil-
hamn för sina sa.mmanträden ha
väl de flesta ännu i gott minne.

År 1938 började man med mera
praktiska saker, nämligen rätt-
skrivning. Denna cirkel hade sex
medlemmar. Ämnet lästes pr kor-
respondens från Brevskolan. Man
fortsatte nästa är med form- och
satslära, denna gång med fem
deltagare. Så kom kriget med in-
kallelser och dylikt, som satte si-
na spår i studiearbetet. Dock var
det på hösten L942 ätta medlem-
mar, som beslöto att grundligt lä-
ya sig föreninrgsbokföring, vilket
de också fullf'öljde. 1945 var man
redo att mera samordna studie aY-
betet. Då bildades nämligen trrå ini-
tiativ av Arbetarkommunen
Ingarö A. B. F.-avd. som omedel-
bart startade en studiecirkel och
kommunalkunskap med ett tiotal

fattningar nu och på 1870-talet
och för övrigt har nog gr:änsen
mellan tillåtna och otillåtna nöj en
i alla tider, varit ganska flytande.

deltagare. L946 på hösten kallade
A. B. F.-styrelsen de intresserade
till ett sammanträde, där man
enades om a'tt läsa ,matematik.
Det var ovanligt många, som an-
mälde sig att deltaga, varför man-
fallet också blev rått stort. Dock
äro vi i skrivande stund sex styc-
ken som äro fast beslutna att kla-
ra av kursen. Det är ju så, att vill
man låra sig något utöver den
knapphändiga utbildning, som de
flesta av oss erhållit, så fär man
lov att offra av sin fritid och 1äg-
ga manken till och plugga.

Utöver det här nämnda har nog
en hel del lrl,€rå, individuellt stu-
diearbete bedrivits av arbetarna
här på Ingarö. Det har varit kur-
ser i spr,åk och räkning men även
större uppla,gda studiekurser i oli-
ka ämnen för olika yrken. 

- I det-
ta sammanhang kanske också
skulle nämnas den viktiga roll,
som folkbiblioteket kommit att
spela för bildningsarbetets bedri-
vande. - Om vårt biblioteks upp-
komst och utveckling kanske jag
skall berätta en annan gång.

Sven Söderling.

Tänk på
Europahjälpen

Postgironummer:
900 700

Vid behov av arbetskraft till
trder villafastighet vänd Eder
till undertecknad sonr utför alla

slags arbeten vid trder
fastighet.

Högaktningsfullt

frivillisaDet bild-
ningsarbetet på

lngarö,

Herrar uillaägare!

A. ERIKSSON
Bj örkhamra,, fngarö

Tel. Grisslinge 36

A. l-g.
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Sylöreningen "Enkronan".

$ryfören'ingen "Enkro n,an" avhöll sitt
ordinarie 12 : e årsmöte den 5 f ebr. i Ru d-
bo. Sedan årsberättelsen, kassarapport
och revisionsberättelse geltomgåtts, före-
togs styrelseval. I tur att avgå voro
fruarna Thea Hellström och Vera Söder-
berg samt fr. Elin Rudbeck. Thea Hell-
ström (v. ord.) och Elin Rudbeck (ar-
betsledarinna) omvaldes. För Vera Söder-
berg, som be'stämt avsagt! sig omval,
valdes fru Anna Sander (v. sekr.). Till
ordf. omvaldes fru Anna Eklund. För
övrigt består styrelsen av fru Stina Jo-
ha,nsson (sekr.) och fru llut Rudbeck
(kassör) samt frur Alva Wahlströnr
Kassabehållningen vid årets slut utgjorde
kr. 6.201 :20. Revrisorerna, fnr arna Irnra
Holm och Anna Eri,ks,son, samt supplean-
terna för dessa, fruarna Elsa Wahlström
och Siri Lilja, omvaldes.

Huru verkligt brännande lokalfrågan är
inom vår kommlln, har kanske framkom-
mit av annan artikel. Men jag skulle här
något närmare vilja bely.sa det arbete,
som många kvinnor här på Ingarö ned-
lagt för 1ösande av denna viktiga fråga.
Detta har iramför allt skett inom syför-
eningen "En,kronan".

Den 6 febr. 1935 utlyste undertecknad
en sammankomst föi'bildande av en sy-
förening, vars uppgift skr"rlle vara att ar-
beta för åstadkommande av en fritids-
och samlingslokal pa Ingarö. Jag skall
sent glömma den dagen. Det var visser-
ligen blott fyra som konr. Men för oss var
dagen en högtid, Snön föll istora flingor,
men jr-r'st som vi fattade vart beslut, hit-
tade en solstråle in till oss och gav oss
hopp, att allt skulle lyckas. Visserligen
är dten planerrade lokalrern änniu icke byggd.
alla vet ju att tidsläget lagt hinder i vä-
gcfl, men målet ar säkert nara.

Hur har vi då arbetat för att astad-
komnra medel?

Ja, det har skett ,sotn i sa många andra
syföreningar, genom utlottning och för-
säljning av färdigsydda handarbeterr. Det
första handarbetet inbragte 25 kr'. och
fick utgöra en grundplåt för det fortsatta
arbetet. Och det ar otroligt, hur myc,ket
dessa pengar räckte tiill.

Medlemsantalet har glädjande nog sti-
git med tiden. Folk har lärt sig inse, att
vi icke befattar oss med någon som helst
slags politik. En gång för alla är ltestämt,

att allt prat, som icke rör syföreningen
år bannlyst.

Jag skulle vilja sluta dessa rader m e d
en stilla vädjan: Gynna "Enkronans"
bazarer! Hjälp oss att få en samlingslo-
kal, som är så välbehövlig på Ingarö !

Anna Eklund.

Ingarö Hembygdskör.

Vid extra årsmöte med Ingarö Hem-
bygdskör den 17 mars beslöts på förslag
av kantor Magnusson , att kören, om det
visade sig ekonomiskt möjligt, skulle
ställa sig som utgivare för en tidning,
som skulle utkomma med första numret
till våren om möjl'igt till sista april.
Till redaktionskonrmitte valdes kantor
Stig Magnllsson, herr Sven Ham mar samt
fruarna Anna Sander och Stina Johans-
son.

Vid nröte med kören den l april be-
slöts, att kören traditionsenligt skulle ar-
rangera en vårfest till den sista apri,l.
Tlill festkommitte valdes Ragnar Nilsson
(ordf.), Harald Widen, Göran Holm-
strönr, Anna Sander och Stina Johansson.
Dessutonr invaldes kand. Hans Aulenius.

Harald \\/iden.

Ingarö socialdemokratiska arbetarkom-
mun.

Den 15 f ebr. 1947 avhöll Ingarö social-
demol<r'atiska arbetar-ekommun sitt års-
möte iPilhamns skola. Till styrelse val-
des Gillis Johansson, Erik Holm, Sven
I-öfbom, Sven Hammar och Erik Olsson.
101 ombud i Foikets-hus-föreningen val-
des samt 5 till A. B. F. Beslut fattades
om ett anslag pa kr. 25:- till folkbiblio-
teket samt till A. B. F. ett anslag av
s,amma storlek. Är'smötet avslutades
nred ett sanrkvänr.

Erik Holm.

A. B. F. ä Ingarö.

Under hösten och vintern har en stu-
diecirkel i räknin g varit verksam. Före-
mål för studierna ha varit "Grundkurs i

matenratik" enl. Brevskolans uppställ-
ning. Sammanträden ha hållits varannan
torsdag. Deltagarantalet, som rrån bör-
ian var avsevärt större sjönk strax i bör,
jan av kursen till sex. Denna siffra har

entellertid sedan varit konstant, och nlan
ha'r med stort intresse och stor enerfl
gått in för studierna.

S. M-n.

Ingarö Lottaavdelning'.

Vid årsmöte med Ingarö lottaavdelning
a Säby den 3,0 sept. 1946 r-rpplästes sty-
relseberättelse, kassarapport och revi,-
sionsberättelse. Styrelsen beviljades full
och tacksam ansvarsfrihet. Som ordf.
nyvaldes fru Irma Holm i stället f ör f r.
Britta Holm, som pä grund av avflytt-
ning från orten undanbett sig återval.

Till ledamöter i styrelsen nyvaldes frur

Ingrid Magnusson och fru Olga Vessing.
Till arbetsledare utsågs fru Linnea Norin.

Lottaavdelningens avgående ordf. fr.
Britta Holm avtackades för nedlagt ab
bete, och som ett tack från avdelningen
överlämnades en gåva iform av en sil-
verbricka.

Ingrid MagnLlsson.

Ingarö Skytteförening.

Ärsmöte med Ingarö Skytteförening
avhölls ä Säby die'n l5 nrårS 1947 .

Sedan styrelseberättelse, kassarapport och
revisionsberättelse genomgåtts, bevilja-
des styrelsen full och tacksam ansvars-
frihet. Till ordf. omvaldes Melker Dahl-
löf. I tur att avgå voro Gunnar Nilsson
(v. ordf.), Einar Fransson (kassör) och
Henrik Engström (sekr.), vilka samtligzr
omvaldes. Styrelsen består för övrigt
av Albert Eriksson, Erik Zetterberg och
L)s,kar Johansson. Revisorerna, Albert
Zetterberg och Helge Västerberg, omval-
des. Därefter förrättades prisutdelnirig.
Ljunggrens van6lixgspriis erövrades av
Henning Wahlström, Jr"rhlins vandrings-
pris av Gunnar Nilsson, Norins vand-
ringspris av Albert Eriksson, vilken även
erövrade det Ohlinska vandringspriset.

Efter förhandiingarna vidtog ett fest-
ligt samkväm.

M,elker Dah, llöf.
Ingarö Fol ketshusförening.

Vid årsmöte med Ingarö Fo,lkets-Flus-
förening fö'redirog,s verksa,mh,ets- och re-
visionsberätrte,lse och bevi,ljades styrelsen
fr"rll och tacksa,m &flsvärrsfrihet. Avgående
styrelseledam,öter o.mvarldes nr,ed undan-
tag av Erik Västeilun'd, so,tl und,anbett
sig atervarl. I hans ställe vald,es Ragnar
N)'ttröm Styre'lsens SäIniln,ä'nsättning
är nLr fö,ljand'e: Sven Söderling (ordf.),
Sven Hamrm,a,r (v. or';dif .), Henrik Eng-
ström (kassör), Irm,a Holnn (sekr.), An-
na Eklun;d (v. sekr.), Ra,gnar Nyström
och Gunnar Mal'mst'ed,t. Avgåendre le-
damöter iBibrlf,o,teksstyrerlsen omvaldes.
Rapport i byggna,d,sf rågran 'l'ämnades.

Sven Söderling.
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Sedan man rott i två timmar ocil
icke kommit längre än 100 meter,
uppgavs hoppet att komma hem.
Det blev att ro tillbaka till hol-
men. De kokade en av de tor-
skar, som de fätt, för att stilla
den värsta hungern. Detta i cn
plåtburk som hittades på strart-
den.

Vid 3-tiden på morgonen vakna-
de en av männen. Vinden hade
mojnat så pas,s, att man kanskrt
kunde göra ett försök igen. Man
gick i båten och börj ade ånyo att
ro. Snart ha'de man kommit i lä
av lVlellskären, där man måste gå

iland och vila igen. I{å, efter
många besvär och vedermödor var
man lyckligen hemma. Deras bor-
tovaro hade helt naturligt väckt
mycken oro och uppståndelse.

Kerstin Wahlström.

Fiskarens yrke år hårt och krä-
vande, men det ha,r något av lotte-
riets tjusning. Ibland är iyckan en
huld, men många gånger fär man
dra upp tomma redskap. Fiskaren
måste ha ett brinnande intresse
för sitt arbete , jä, varå gripen av
dess tjusning. Han ffu aldrig för-
iröttas, och ratt sorn det är, får
han en hygglig fångst, som lattar
upp humöret och skapar ny ener-
gi. Att man erhåller verkligt sto-
re fångster, händer tyvärr inte of-
ta,. I]ndertecknad har under de år
han varit fiskare vid Mörtviken,
vid ett tillfälle varit med om ett
verkligt tursamt notvarp. Om clet-

ta vill jag nu berätta.
Det var på försommaren 1938.

Det för,sta vårfisket var redan un-
danstökat. Vi rodde ut ström-
mingsnoten som vanligt. Alltid
skulle det väl bli något, tänkte
j ag. - I\å, vi fick noten i land och
började att "öYa", d. \/. s. man ha-
lar upp noten på en brygga, en s.

k. örning. Jag märkte snart, att
det fanns en hel del strömming

och jag började som vanligt håva
upp strömmingen i båten Llr "ki-
len".

Då märkte jag till min stora
glädj e, att det bland "havets sil-
ver" även fanns annat. Tre laxhu-
vuden stucko nämligen upp. Och
se, alltefter j ag håvade upp ström-
mingen, blev allt fler laxar synli-
ga. När j ag tätt upp alltsamman,
så låg där 28 st. blanklaxar med
en sammalagd vikt av 43 kg.
Strömmingens vikt var 330 kg.

Lustigt nog vaY 8 stycken a\:
laxarna märkta. Detta innebär att
en liten silverbricka år fastsatt i
laxens käke, detta för att kontrol-
lera laxens vandringar. För en så-

dan bricka betalas av hushåll-
ningssällskapet 2 kr. Ja, detta
var ett fiskafänge som j ag sent
skall glömma.

Gustav Bergman.

-ol-

Vacktu

och insjötomter

vid Fugerholt.

s kog s-

HIST()RIER FRAN SJON.
Att det finns underliga fiskar i

Baggensfj ärden, kan fiskare
Karlsson intyga.

En morgon skulle makarna
Karl,s,sorr ut och dra not sorn van-
ligt. Redska,pen gjordes i ordning
och lades i båten. Motorn sattes i
gång, och båten gjorde en gir ut
på Baggen, som låS alldeles stilla
och speg,elblank. Så ställdes kur-
sen mot en vik, som kallas för
Trätvarpet. Sedan man bra läng,s
dragit flot där och konst aterat,
att fångsten blivit skäligen liten,
sökte man sig till en annan vik,
den s. k. Blötviken. Återigen lades
noten ut, och åter börj ade man
vinda. - I börj an gick det ganska
lätt, men j u längre marl drog, j u
tyngre gick detc - Man började
glädj a sig i förväg. Här skulle det
säkert bli rnycket strömming. Då
fick man se något, sorn såg ut un-
gefär som en stor svart fisk. Det
biev att hastigt gå i den medföl-
jande roddbåten och se till att fis-
l,<en inte simrnade ut igen. - Så
vindades noten in, men där låg
ingen fisk, tttan en säI. Med stort
besvär fick man upp honom i bå-
ten. Den befanns väga 50 kg.

Anna Sander.

Min far och två kamrater skul-
le segla ut på Nämdöfjärden för
a,tt lägga torskrev. Det var sista
clagarna i juli. Man gjorde klar ut-
ru stningen och for så på eftermid-
dagen från Säbyviken ut till Ås-
mansskären. Reven betades och
lades ut, varefter ,man gick i land
på en holme och slog l'äger för nat-
ten.

I dagningen följande morgon
foro de ut igen, togo upp reven
och funno, att de fätt bra mycket
torsk. Sedan de rott i land på hol-
men igen och ätit sin matsäck,
vaY det tid att tänka på hemfärd.
Men nu hade det blåst upp till en
lrård nordlig vind. - Ja, det var
ingenting annat att göra än att
ligga kvar och vänta, tills vinden
mojnade, men tr'ärtom tilltog den
alltmer i styrka.

Man beslöt att gö,ra ett försöl;
och började att ro allt vad man
orkade. Stormen blev allt hår:-
dare, och snart slog vågorna in i
båten. En måste hela tiden iisa.

Telefon : PILHAMN 65
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slagningen har en

gora f"ljunde uttaland" 
'

Med anledning av den stundande kommunsamman-

av våra kommunalmän bett att

Den nya indelningen av rikets
kommuner, som nu håller på att
genomf,öras och som enligt'försla-
get skall vara färdig till år 1950,
har på många håll i landet motta-
gits med allt annat än varma
känslor, och många kommuner har
bjudit ett hårdnackat motstånd.

Det har därför på sina håll
rräckt ett visst uppseende, att
Ingarö och Gustavsberg så bereC-
villigt gått rrl€,d på förslaget om
sammanslagning. Låt oss nu un-
dersöka, vad orsaken härtill lcan
vara.

Som allmänt omdörne kan nog
sägas, att någon allmän önskan
om sammanslagning ej föreligger
från någondera partens sida, utan
man ser nog helst, såväl bland le-
dande kommunalmän som allmän-
heten, att allt f'är vara viC det
gamla.

Men som lagförslaget år utfor-
mat beträffande innevånarantalet,
finns ju ingen möj lighet för
Ingarö med sina 600 innevånare
att rnot,sätta sig sammanslagning-
en. Det tj änar ingen,ting till att
bråka och därför tiger man och
samtycker. Bland annat, som talar
f:ör bifall till förslaget, framhålles
att vi tillhöra samma landsfiskals-
distrikt, har gerutensamt polisdi-
strikt, kristidsförbund m. m. och
att samarbetet kommunerna emel-
lan i dessa stycken varit synnerli-
gen gott. Den ekonomiska sidan
av s'aken, behöver ej heller, fram-
hålles det,, vålla några betänklig-
heter, då skatteförhållandena äro
iikartade och ej skilja mer' än på
någon tioöring.

Allt synes därför på förhand
vara upplagt för en samirlanslag-
ning', nlen att därför antaga, att
vi faller i varandras armar på
grund av ömsesidig kärlek, är nog
litet förhastat. Man kanske kun-
de kalla det för ett konglomerat
av tvångrsäktenskap ocir resone-
mang"sparti

Den nya ko,mmunen Gustavs-
berg kommer att innehålla en
areal av 10092 hektar, vilket bety-
der, a,tt det nuvarärde lilla Gus-
tavsberg med sina 282L hektar
kommer att uppsluka hela Ingarö
med sina 727L hektar.

Ingarö kommun dör, men Ingarö
försam'ling fortlever, då någon at-
tack mot den kyrkliga indelningen
ej är ifrågasatt.

Folkmängden i den nya kommu-
nen år för närvarande 3363, och
skattekronornas antal 62,829. Ut-
debiteringen är i Ingarö kr. 6:70
och i Gustavsberg 6:80 pr skatte-
krona.

Då huvudorten helt naturligt
kommer att bli Gustavsbergs fa-
lrrikssamhälle, följ er därav , att
även Ingarö kommer att styras
därifrån. Alla sammanträden korn-
nrer att förläggas till Gustavsberg,
oeh de Ingaröbor, som råka kom-
rnii rned i någon nämnd eller sty-
r'€"ls e eller möj ligen i fullmäktige,
fär bekväma sig med att resa dit.

Man gissar nog'inte fel, om man
antar, att även de som nu trots
allt ivrigt länigtar efter samman-
slagningen kommer att besanna
det gamla ordspråket: Borta bra,
men hemma bäst.

A I b e r t Z e t t e r b e r g"

$ru shnlygsfryt,.
( Som framgår av annan artikel

tillfaller inkomsten av valborgs-
mässofirandet skolresefonden. Som
ett apropå till detta citera vi här-
meC delvis artikeln "Resa till ro-

CUNNAR ENCBERCS

sors och ruiners stad" ur tidning-
en "Gustavsbergaren", skriven av
en av deltag ayna i förra årets skol-
re S'ä. )

. . . Klockan halv nio f öljande rrrcrgon
steg vi på en av oss förhyrd buss sont
sku'lile föra oss från Visby till Gotlands
syd,ligas,te spets, Hob,ufg,e,fl. Chauffören
So,rn också tjänstgjolde so,m ciceron, kun-
de und'er vägen utpeka inte mindre än 36
kyrkor. På Go,t,lan,d finns det 92 Iands-
k),rkor. Vaillmon, Sonl växte idikeskan-
terna, lyste Jång väg med' sin röda fär"g.
Vild'kan'iner tycktes d'et också vara gctt
om på det in,re av Go,tlan'd, att döma av
de mrängder med häl i dikeskanten, där
mran stund,om såg djurens bakdel försvin-
na. I flera skolor sonr vi åkte förbi
höll man just eXä,ilter.

Väl framrme vid Gotlands s1'dspets be-
sag vi " Hobur,gsgubben". Vi gick också
in i grottan strax b redvi,d, sont är kallad
" Ho,bLrrgsgr-rbbe'n,s matsal". Liksonr så
rrrånga an,dra turister gjort före oss,

skrev vi vära namn på flata stenar och
ställde dem på kant inne igrottan. Utan-
för gick får och betade av det sparsarrt
fo rekom;fl äilrd,e gräset.

Så anträddes färden hem,åt. Vi fick
ånyo er k'lar bild, av det väl,nråend,e got-
ländts,ka landskapet med, de stora vete-
och sockerbetsfälten, av de kalkstens-
byggdra gårdarna, och av de många vacl<-
{a vita kyrko rnal som tn,e r än något an-
nat sätter sin prägel på den gotlänCska
landrsbygdie,n.

Innan vi gicrk ombord pa båten tredje
dagens kväll, hann vi dock först gå Ltpp

iDonrkyrkans torn och ärr en gång bese
den nrärkliga sagoontsllLlnna staden, sont
tutbredde sig därne're rrnder oss . . .

K e r s t i rr V a h I s t r ö nt.

fa

Express & Alreri

Linj etrafik till och från Ingarö

var lördag.

Tel. Gustavsberg 125

Lännersta Bageriets
Bakverk

REKOMMENDERAS

Säljes i samtliga aff ärer

å Ingarö
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Prese,n'tation av tidningen av Stig
Magnusson . Sid.

Våren hälsar Ingarrö. Dikt av Alva
Wahlt-strö,tTl ....... ,,

Irrgarö f örs'am,lings f r,amrtid' av
Torsten Wan'n'går,di . . . .,. . . .;. .,,

Vår insats för Eur'opahjälpent &Y

Albert Zetterberg ........... ,,

Fa-ge rt år lan'dbt av Signe Norman ,,

Vårt ar'bete för ska'pand,e av en

sam'lingslbkal På linrgarö av

Sven Ham'mrar .. ,,

INNEHÅLL:

Intervju med Ann,a Törnqvist

En vårm,or'gon ä:v Albert Eriksson,

Le'nr,shaga Dikt av Knr"rt Lindhö

Våikyr,ka av Fredrrik Eklund

Säby av Stig Magnusson
Fa,d,dreror:trs,rörels'e'n av Melker

Dahllöf

Fö r.sanalin,gskrö,nika av To,rsten

Wanngår'd

En glim,t ,av Skälsmär'ä, för 100

är -sedan av Signe Norm,an . .

5

6

7

7

8

I
Med a,nledrn'inrg av kom,m,unsam-

10 ln'ärslägningen av Albert Zet-
ter'berg t,

10

Något om nöjes,livet på Ingarö pa

I 870-talet av A,lbert Ze'tterb,erg

Det frivill,iga bildn,ingsarbetet på

I'ngarö äv Sven Söderling

Från fören,ings'livet

Hi'storier från sjön

l1

t2

l3

t1

15

Gynna annonsörerna!

RACNAR NILSSONS
SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL

KOLSTROM

HELCE DAHLLOFS
SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL

ÖRSUNDET

ooH

säli.r bl. ä. gott kaff"

t, ef,. "8, F, extra" ofi" J'1. T. eilra",

Umeå 1947 - Lars,son d C:os Tryckeri
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I skolan vi samlos att högtiden fira. Adventssöndan ljusen i kyrkan ma

Symbolen för festen cir Sankta Lucia. ttinder,

gmå sticirngossar siunga med stctmma så o'o 
olllrlioda 

flickor med hoplcniippt

klar' 
TiIt altaret tåga med ljudtösan gång.

och tomten en påse ur scicken nu tar' Från lciktar,n hörs gossarnas mciktig
Små ivriga hrinder bland godsaker sång.
" plockar. Vi lyssna titt ordet, till ordet,'Advent,,.
"God Jul!" önskar tomten och bugar och Just orsaken till att man ljusen har ttin

bockar. AIva Wahlström.

n

a

a

t.

lu
Man ser e j, om dagen rir dyster och

kulen,

Då alla nu glcids åt den stundande julen

Med ljusen och doften au glittrande gron

Och tomten, som kommer på dopparedan.

V ad gör det, om tiden syns dyster o ch
grå?

Ty snart kommer julen till stora och små.
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NCARO
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INGARO FRAMTID - NÄGRA REFTEXIONER"
Det år naturligt att vi Ingarö-

bor emellanåt frägar oss, hur för-
hållandena i framtiden skall ge-
stalta sig på vår ö. Det dr många
av oss som då mena att Ingarö
går mot ett uppsving av stora
mått, att en avsevärd befolknings-
ökning relativt snart kommer till
stånd.

Men år då detta så säkert ?

Själv år jag nog en aning sl<ep-
tisk på den punkten.

Om vi se på statistiken över in-
vånarantalet, finner Vi, att antalet
invånare under de senaste årtion-
dena långsamt rnerl säkert sj un-
kit. Varpå kan då detta bero? Ja,
inånga orsaker kan angivas.

Flrr bestod Ingarö in'rånare till
större delen av jordbrukare. Och
r1c, större gårdarna hade då långt
dlera anställcla, än vad nu år fallet.
l,i kaså fanns på vår ö en naängd
rnjndre j ordlcruksenheter (arren-
eieställen) .

Av dessa är väl nu ungefär tre
fjärdedelar nedlagda, och i en del
fall är även byggnaderna nerrivna.

Den j ordbrukande befolkningen
hirr" således betydligt clecimerats.
}f en seclan \9zO-talets börj åil, då
sGnririarlcebS'ggelsen härr-rte börja-
ie Taga fart, har i stället en ratt
stor' kår av byggnadsarbetare
l<ommit att växa fram. Tyvärr har
c'lenna arbetarstam minskat under
senaste år och detta genom av-
flyttning frän orten.

Varpå bel'or då denna arrfllrtt-
ning ? Förutom inskränkningar i
byggnadsverksamheten skulle j ag
vilj a peka på svårigheterna att
erhålla lcostad - en svårighet scm
stiger i och med att familj en blir
större . J a, möj ligheterna att er-
hålla en bostadslägenhet inom
kommunen åro ytterst små. I{ågra
nya hyreshus kommer ju ej till
stånd. De som lyckats komma över
en lägenhet flyttar sannerligen ej
i onödan. Många av de garnla
Ingaröborna, som ha en bostad att
hyra ut, hyr då hellre ut till som-
margäster än till dem som bor här
året runt. Enda möjligheten för
Ingarö arbetarbefolkning blir då
att söka bygga själv, och vad detta
innebär med nuvarande material-
brist och med alla restriktioner på
byggnadsmarknad€r, det vet nog
de flesta.

Kan vi tänka oss några andra
arbetsmö,jligheter här? Ja, nå-
gon större industri lar väl knap-
past komma att placeras härute.

Men mindre industrier finnas ju
redan. En cementvarufabrik och
ett st,örre grustag. Tyvärr har aY-
betsmöj ligheterna knappast ökat
genom dessa företag. Ägarna åro
bosatta på annat håll, och arbeta-
re från andra kommuner tj änst-
göra i stor utsträckning där.

Slutligen kommer vi till den av
Saltsjöbadsbolaget planerade bad-
ortsanläggningen vid Björnö. Ty-
värr måste det nog sägas, att när
detta område i sinom tid kommer
att exploateras, icke den bofasta
befolkningen i någon större ut-
sträckning kommer att tä glädj e

därav. Det blir en ytterst säsong-
betonad rörelse.

ItIär läsaren hunnit hit, kanske
han utropar: "Det var en förfär-
ligt pessimistisk människa ! Finns
det då ingenting positivt att peka
på ? Och kan man då inte tänka sig
några lärnpliga ätgarder att avrä-
da de påstådda missförhållande-
na?"

Jo, vi Ingarö'bor måste sölia in-
ril<ta oss på att tä våra ungdomar
att stanna kvar här. Och därtill
fordras först och främst möjlig-
heter till arbete och f örsörj ning.
Ginge det icke att ordna någon
slags yrkesutbildning ? Ocir kunde
ej kommunen s'i,ka intressera före-
tagare att starta mindre industri-
er här ? Va' .ör ej en mindre snic-
kerifabrik t. ex. på Ingarö ? Så
måste det finnas möj lighet för
dessa ungdomar att skaffa bostad
och detta i all synnerhet, när de
kommer så långt sorn till farnij ie-
bildning'.

Så har vi då det stora debatt-
ämnet i våra dagar: fritidsproble-
met. Och därvidlag intar lokalfrå-
gan en viktig piats. Det bör ju fin-
nas samlingslokaler för både nöjen
och studier, lokaler för bibliotek,
hobbyverksamhet etc.

"Men", utbrister läsaren ånyo,
"det, där får vi j u alltsamman, när
det där Folkets Hus en gång blir
färdigt".

Ja, så är ju mening€il, men för
att detta stora företag skall kunna
föras i hamn, behövs ,mer intresse
från en stor del av Ingarö innevå-
nare. Hittills har det varit en liten
grupp, som arbetat troget och tra-
get för denna sak. Iordningsstäl-
lande av en samlingslokal är dock
ett samhällsproblem - så viktigt,
att det bör intressera alla Ingarö-
bor.

Sv en Söderling.

KÄfiA II{GARöB[}R.

Utgiven av Ingarö Hembygdskör

Ansvarig utgivare:
Stig MagnLrsson, Tel. Pilhamn 7 4

Redaktionskommitte:

Sven Hälnflr,är, Tel. Pilhamn 7l
Anna San,der, Tel. Gustavsberg 120
Stina Johansson, Te1. Gris,slinge 4l

Expedition:
Pilhantn's skola, Tel. Pilham'n 74

Pris pr lösirllmmer: 60 öre

Redaktionskommitten av vår förening
iår hcirrned presentera decembernumret
av tidningen " lngarö" .

Md det då först tillåtas oss att liimna
några fakta angdende uårt första nunt-
mer - det sonl utkont i maj mdnad detta
år. Tidningen ut gick i 600 exemplar
och slutsåldes ganska snart. F örutom till
de stcindiga Ingaröborna och till många
sommargcister hittade tidningen d:,en t,ci-

gen till flera av d'em som klmnat hem-
b y g'den o ch b o,s att sig i andr a delar av
v'årt land. Ja, enligt uppgift gick ett exem-
plar t. o. m. den långa vrigen över Atlan-
t en. Sd roli gt det v ore , o m v år tidnin g
riven i f ortscittningen f ick vara en f örbin-
delselrink och en hrilsning mellan nuv a-
rande och f orna Ingaröbor !

Av behållningen 
- cirka 300 kronor .-

b eslöt v år f ör'ening att med 1 50 kr. un-
derstddja Folkets-husföreningens lot,vcir-
da arbetå att åstodkotnma en samlingslo-
kal å Ingarö. Resten skulle scikra utgi-
v andet av detta nummer.

Sd föreligger då detta num,mer till stu-
dium. Liksom i f öregående ntlmmer ha vi
:;ökt blanda gammalt oc,h nytt stoff fran
vår bygd, sådant som ansetts vars ev all-
mcint intresse. V i presentera denna gång
civen ett par icke Ingaröbetonade artiklar.

Må det tiUåtas oss att framföra ett
tack till skrib enterna i detta nummer.
Lfka:så till de duktiga tecknarna Denis
Rudbeck och Viktor Tullander. Åven till
herrar onnonsörer.

Reda'ktionskommitten ber slutligen få
tillönska tidningens lcisare en glad och
ringenrim iul o'ch ett gott nytt år.

. Ingarö den I dec. 1947.

Slig Magnusson.
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EN GAMMAL SOMMARGAST MINNS. t.
När Riksrådet Ryning någon

gång under 1600-talets förra hälft
tog sitt sommarsäte på Berngvik på
Ingarön, visade han inte prov på
någon dålig smak. Den, som se-
dan sina tidigas,te barndomsår
minns d'enn,a vackra gård, kan väl
förstå le,g'enden, att "Ryningen in-
te ville dö,, för han kunde inte ta
gården med sig".

Sedan dessi ha åtskilliga stock-
holmsbor sökt sig sommarnöj e på
Ingarö, den vackra ön i Stock-
holms skärgård, dä,r, sedan gam-
malt "Södra Rooslag" ansågs slu-
ta.

Ville man unrder 1800-talets se-
nare hälft och ungefär ett par är-
tionden in på 1900-talet, bo på
sommarnöj e på Ingarö, fick man
hyra hos arrendatorer och torpa..
re, åt,minstone, på den, del av ön,
som löd under Beatelunds fidei-
komiss, där jorden ej finge avsäl-
jas till ställen enligt fideikomiss-
lagen, med nägra un,dantag för
dem, som köpte på 49 är, men de
voro ett fätaL Det blev att hyra
en stuga, värd,folkets vinterbostad
vanligtvi,s, själva flyttade de ut i
någon min,dre so,mmarstuga.

Och det var minsann inga otriv-
samma sorrrrnarnöj€D, man flytta-
de ut till,. Undertecknad, som stör-
sta delen av sitt liv bott som som-
margäs,t på Ingarö, minns med vil-
ken förtjusning man kom till sin
sommarö'. Efter att med ångbåt
ha dunkat iväg från stan genom
Skurusundet och över Baggens-
fjärden;, kommit i land och fram
till s,in bostad, ibland långt från
bryggan belägen, mottogs man på
det allra hjärtligaste av Mor på
stället med gott kaffe och härligt
trembakat av många de slag. Och
hur finit och pyntat det var över-
allt med vitskurade trägolv och
nyutsprucke,t björklöv i gamla
öppna spisar !

Oförglömmelig år Långdalen
det lilla välskötta torpet

idiyllen framför alla, nu,mera näs-
tan ödetorp och totalt, förfalle,t,
ledsamt noig. Långdalen med sin
gamla krinrgbyggda gård, €;trrrsåtn.
på ön i sitt slag, med sina vänliga
inbyggare, strävsamnla, gladlyn-
ta, siom mönsterskötte sitt torp
tills sjukdom bröt framtidsdröm-
men för både gamla och ung"a, att
en gång tä rä om åtminstone en

liten bit av den jord, som man
lrrukat och vårdat och so,m man
var född på . . .

Och Nytorp: även det ett av
baron Cederströms många vackra
torp, rned dess roliga, or.iginella
värdfolk, Berglinds. fnga kunde
dikta och sjunga visor som de,
och skämta. Under ett arbete, som
ingen nutidsmänniska skulle kun-
n a fatta, ett släp dag och natt,
krrnde de skäm,ta. Aldrig hörde
nlan talas om att arbetet var hårt.
liej , clet var sj älvklar sak att ay-
]:ete inte kunde vara lätt,. Om nå,-
gon gång ett stilla gnäll förmärk-
tes, gällde det vädret ! Se torkan
och hettan ! En gång under en :för-
färlig värmebölja höll Berglind på
med ett oerhört tungt arbete,, €rr
stenbändning vid. ett dike. Det
i:lev visst litet för mycket, ty han
svor kraftigt och ihållande, inte
över arbetet men över hettan. f
detsamma ko,m baron gående; han
stannade, lyssnade en stund, så sa
han på sitt försynta, humoristiska
sätt : "Ja, nog för att det där ser
knogigt ut och nog f-n för det år
hett, men tror han det blir svalare
för att han kallar på "den, där".

Många roliga historier gingo om
Bergli{tjd och hans bravader, hans
aldrig trytande skojfriska lynne,
hans säkerligen många farliga
äventyr till lands och sj öss, tills
en trettondedagsafton budet kom,
atl han kört ned sig på isen vid
liorsholmen.

Det, fanns bland ingaröborna
många original och många intres-
santa människor, begåvade män-
niskor, s,orrl kunde både roa och
lära. Vem minns ej fröken Edel
L'indblom, författarinn ä\, som
skrev skärgårdsnoveller o. romaner
och Mor Berglitd, som kunde tala
oln vådliga färder i roddbåt till
och från stan, när livet stod på
spel, och _ mycket annat liknan-
tie man behövde inte gå på bio
för att tä sig åskådli,ggjorda
mängder av spännande äventyr.
Och Gammal-far,mor Stefansson i
Karlsdal,. Så roligt som det var att
höra henne berätta ! Hon kunde
berätta : om gamm alt, sägner och.
bruk och om människor. Jag för-
störde nog åtskilligjt av hennes ay-
betstid, när hon, skötte sin tvått
vid det s,. k. Nytorps-träsket, be-
läget mellan Karlsdal och Nytorp.

Hon tvättade och gnod,de, så luten
stänkte om henne, och berättåde,
berättad,e ! Jag satt bredvid på en
bykbunke och lyssnade och så fort
Iron tystnade, bad j ag enträget att
få höra mer. Det var synd aft ing-
en s,krev rt€,d allt, som berättades
av de gamla och i synnerhet av
denn,a gamla; hon vis,ste mycket
av värde, det hade varit bygdehi-
storia, det. Hon hade vari,t en god
källa av vet,a,nde för en bygdefor-
s,kare.

Bl,and de roliga,ste minnena
framträder tiden på Lillängsdal,
för se Landströms hade en allde-
les enastående talang a,tt hand-
skas med siommargäster, vilket
allmänt och villigt erkännes ev
både forna och rluvårande. Arren-
dator Fredrik Landström vay inte
vejm som helst ! Han var vida känd
för sin rappa tunga, sin slagfär-
oighet i dispyter och sitt goda hu-
vnd. Den gästfrihet och hjälpsam-
het som bevisades och utövades av
I-,andströmska familj en var av
mera sällsynt slag. De räckte till
ät alla, det var inte bara de egna
hyt:esgdsterna som skulle ha det
bra, utan folk från när och f,iar-
ran. Och alla, människor trivdes i
Laiidströms hus, allra m,est ung-
domen. Ja, vi ungdomar på den ti-
den hade härliga och roliga som-
Yar, med upptåg av alla de slag.
som l,ivligt se,nterad,es av vårn
vänner och grannar. Vi voro en
ganska stor skara barn och ung-
dom,ar, som troget höllo ihop ge-
nom många är, en del allt fortfa-
rande, och alla tala vi offi, när" vi
emellanåt träffas, hur underbara
är vi hade som somma,rgäster på
Ingarön. Jag fär instämma
med en artikelförfattare i föregå-
ende numret av de,nna tidning:
" a,tt den, so,m en gång kommit till
Ingarön han kommer aldri,g där-
ifrån vare sig han vill eller inte-.
Jag vill inte !

Och nu går ibland €n, gammal
sommargäst på Pilhamn's lilla för -
tjusande kyrkogärd och ser på
gravkullarne; hon känn,er dem näs-
tan allesa,rrurrårrsr, som ligga där-
under:, och hon sänder de,m en
tacksamhetens tanke för a,tt de bi-
dragit till många glada och vach-
ta sommarminnen och hon, önskar
dem erl riktigt ljuv vila !

Ragnhild 'Tcigtmeye r.
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Bnd inv htilsa... E T T NYÄRSMINNE,
Ingarö är som bekant numera

ägare till tvenne badanläggningar.
Uto,m den vid Skälsm a,ra, skola,
som ju öppnades för drygt ett är
sedan, ,står nui också badanlägg-
ningen i Pilhamns skola till
Ingarö-bornas förfogande. Jag vet
att mången har ställt sig ganska
skeptiskt till detta proj ekt med
r-armbadhus på Ingarö. Inte skulle
någon komma a,tt använda badet
inte ! - Men, j a,g tror, att dessa
farhågor kom,rnit på skam. Jag
kan ju bara ytt,ra mig om badet
vid Pilhamn, men där har faktiskt
lresök arantalet varit förvånansvärt
gott. Senaste bad-dae var det 27
personer, som utnyttj adie det. Hit-
tills har damerna legat något bätt-
l'e till. Av de ny,ss n,ämnda badan-
de Ingaröborn a var det sålunda 16
damer och 11 herrar.

Det ar egentligen ganska roligt
att vara baderska på fngarö. Från
klassru,mmet ovan badet hörs bar-
nasång. Man har tydligen sång
Cär sista timmen på lördagen. Och
rop sådana somr "O, så skönt !"
eller , "Va häärligt !" ekart genom
lradlokalen. Ja, iag är säker på att
de som väl börj at bada, kommer
att fortsätta. Badtet har säkert en
stor uppgift att fylla i vår lilla
kommun.

Men badanläggningen står j u
även till skolbarnens förfogande
en dag i veckå,n,. Den vilda förtjus-
ning, som bland dem år rådande
tunder badet, kan man nog förstå.

Vad badet i Skälsmara anbe-
langar, har man även där i stort
sett varit nöjd. Dock har ju bastun
clär icke kunnat prestera en till-
räckligt hög värmegrad. Till den
ändan beslöt kommunalfullmäkti-
ge på badstyrelsens förrslag anvisa
rnedel för inmonterande av en sär-
skildr bastu-ugn. Likaså för in-
dragande av elektriskt ljus i an-
läggningen. Dess,a arbeten hoppas
vi ska kunna påbörj as så fort som
möjligt.

Innan j aS slutar dessa rader,
ville j ag för herrarnä,, som bor
inåt ön och som vill bega,gna badet
vid Pilhamn, påvisa möjligheten
att använda buSS€,r som nu vinter-
tid går L4,45 från Eknäs. På åter-
vägen kan rnan använda busseno
S'o;rfl pa,S'Serar skolan L6,45. Bägge
baden är som bekant öppna på lör-
dagar; för damer kl. L2-L4:. för
herrar kl,. 15-17.

År 1915 hade just gått in. I mrn
familj hade det nya året pa sed-
vanligt sätt hälsats välkommet.
Ute i världen rasade visserligen
kriget för fullt, men verkningarna
hade ännu inte gj ort sig kännb ara
hos oss här ute i skärgården.
Utanfö,r vår stuga låg snön s'å fint,
och barnen sovo nu gott på sitt
öra. Vi srtodo just själva beredda
att gå i säng, då en häftig och
s,karp knacknin,g hö,rd,e,s, på ytter-
dörren. Jag ryckte till och tittade
ut genom fönstret. Där utanför
stodl en mansper,son . J a,, dgt var
sräkert tjänsten som kallade. Man-
nen visade sig vara rätt långväga
ifrån. Han var från Nlellangården
nere vid Eknässundet och hade
krlf vit ombedd av torparen på
Il,amsviken, som ju ligger ä Syd-
spetsen av Ingarö, att fortast möj-
ligt fara och hä,mta barnmorskan.
Hustrun där hade blivit s,å häftigt
sjuli, och barnmorskans hjälp var
av behovet påkallad.

Det var ingenting annat att gö-
l'a än att fortast göra sig beredd
för en lång slädfärd. Jag hade
I"rppfattat, att häst och släd:e stod
och r'äntade på rtägen. Med väskan

Alltså kara Ingaröbor, välkom-
na till någon av våra bad ! Bad ar
hälsa !

Anna Eklund.

rned mina instrument i hand skyn-
dade jag ned till släden.

Landsvägen ner mot Eknäs var
ju på den tiden en annan än nu.
Den hade ju delvis en annan drag-
rring och var mer att betrakta, som
en byväg än allmän landsväg.
Shj utskarlen piskade på sin märr
crcli i väg bar det. Kan,ske hästen
förstod, att det var bråttom. Tro-
ligare är väl , a,tt hon längtade till-
liaha till det varma stallet på Mel-
Iangården. I.[u passerade vi
Brunn i god fart. Och så bar det
in i skogen. Träden stodo snö-
tynrgda. Det var just inte kallt.
Högst er köl,dgrad. - Och nu åk-
te vi ut på de vidsträckta gärdena
vid Säby. Det börj ade blåsa snålt
utifrån sjön. Inte en stjärna, inte
ett ljus från någon av stugorna
stod a,tt upptäcka,. Blott mörker
omgav den framilande släden"

Nu börj a,de stugorna, i Skälsma-
ra by avteckna sig som grä,a skug-
gor mot den vita snön. Därinne
sov ,man sin ljuva sömn - ovetan-
de om oss som här gled fram i nat-
ten för att söka bistå en hjälpbe-
hövande medmänniska. Äntli-
gen syntes den vita ytan av det
tillfrusna Eknässundet framför
oss. Vi svängde in på en liten
skogsstig utefter sundets norra
strand och voro snart framme vid
Mellangården. Därmed var släd-

A.
B.
A.

Vet du, att den där katten bara äter tuggad mat ?

Nä ! ? Vem tuggar ät' en då ?

De fär han göra själv.

\-.
\\

\\
\
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Herr Qvarforth har väl bott bra

länge på Ingarö ?

Jo,, det ,skulle man allt kunna sä-
gar. Vi kom hit till ön 1878. Far
min var timmerman hos en bygg-
mästare Lidströ,m. Lidströ,m hade
haft arbeten först vid Vendels,ö
och sen vid Sandemar och korn så
till Brunn på Ingarö. Där skulle
man ordna med någon sorts, vat-
tenledning. Men man använde inte
metallrör som LU, utan ma,n fick
borra ur tallstockar och lägga ner
dem. Det var ett jobb det ! De
har far rmin beråttat så mycket
om. Brunn hörde ju på den tiden
til'l Beatelunds fideikommiss,, men
fogde på gården var inspektor
Ludvig SvensrSorr. Svens,son ville,
att far skulle stanna hos honom.
Och eftersrorrr far trivdes bra, så
blev det så,. Han fick hand o,m
Mörtviken, ,s,orn ju var torp under
Brunn. O'ch för det skulle han full-
göra två da,r i veckan och de,ss-
utom, 50 hjonrdag:sverken per är.

Va ä' hjondagsverken för nå-
gcrt ?

- Va, vet han inte det ? De var
dagsverken, som fruntimmer och
barn fick klara av. När ja,g kom
till Inganö var jae L2 är gammal.
Och det kom delvis på min lott att
klara de där 50 hjondå;gSV€rkena.
På sorrrlrraren började vi då k}oc-
kan två på natten och höll i till
tolv på midda,g€r,. Efter middags-
rasten forts at:te vi sen till ätta på
kvällen. Och jae tror inte, att jag

Fritiof Qvarforth

mått sämre &y, a,tt jag tätt arbeta
i min dar.

Ja, rne:rl har inte Qvarforth
,gått i skolan något här på Ingarö ?

Jo,, visst har jag de. Här i
posthuset ju. Det var vis,st allde*
les nyby,ggt då vi kom hit. Jag läs-
te för klockare Svensson o,ch pas-
tor Wallin. Wallin va en skoji,g
prick. Jarg ko,mmer ihåg, a,tt han
brukade skoja med ungarna på
rasterna och hade allehan,da upp-
tåg med dem. Ja, prästen hade vi

för res,ten bara i kristendom. Men
jag läste fram för Oliv. Det var
en ganska ,sträng man och ford-
rande. Jag kommer så väI ihåg, att
vi var 26 urrgår, so,m började läs-
ningen. Men de va två som inte
fiik fullfölj a. De ansågs f,ör klena
i huvudet. Och i storförhöret höll
vi på i två timmar. Varje unge
skulle ha en fråga på vart och ett
av de fem huvudstyckena.

- Orch efter skolan - vad gjor-
de Qvarforth rse;n ?

- Jo, is€rr kom jag tilt Steffans-
son i Fo,gelvik. Det, va,r L882, och
där stannade jarg i tre äy. Jag var
kördräng. Det var mest utt fara
rri;ed mjölk till Gustavsberg. Och
för det arbetet hade j ag 70 riksda-
ler ;olrr året och dessutorrl ett par
förskoddsstövlar.

Ja,, sen kom jag till Brunns
gård. Det var 1885. Patron Jan,s-
son arrenderade på den tiden går-
den av fideikommi'sset. Det var en
hyg:Slig och rejäl karl. Ja, han
flytta'de sen till Amerika. 1893
tror jag det var.

Vad hade Qvarforth för
tjänst på Brunn då ?

Kördrän'g, vetja. Varannan
dag skulle jag till Gustavsberg
med mrjö,lk och varannan till Stock-
holm med potatis. Jag brukade fa-
ra vid 4-tiden hemifrån och va i
sta'n vid t/r8-ta,g€t. På vintern
kun'de ,det Så ännu fortare. Då
körde jarg på is,er], förbi Stäket och
Duvnäs odh kom upp på Hamm ay-
by sjö.Och patron hade kunder

EAMLA INEAEfiBTI .H.

färden slut, och där väntade man-
nen från Ramsviken.

Det var omöj lig:t att tänka på
slädfärd över ise,n. Därtill var den
alltför svag:. Med min nya följe-
slagare fortsatte ja1 sålun,da till
fots över s,undets is. Mannen
gick före. Då och då hördes en
sättning i isen. Var gång började
hjärtat slå häftigare. Skönt I

I.{u hade vi i alla fall gått halva
vägen över isen. fngenting hade
hänt. Och nu hade vi bara 10 me-
ter kvar till stranden. Då ! - Med
ett väldigt brak bar isen i r'äg un-
der oss, och vi hamnade i vatt,net.
Skulle det sluta så ? Skulle j ag
omkomffiå, då jag var på väg att
hjälpa en annanr ,människa ? I min
ångest hade jag inte märkt, att
jag ,s,tod på botten och att vattnet
"ba,Ya," nåd'de mig till höfterna.

Vi fortsatte in mot land, vadande
i isvattnet. För varje steg vi tog,
brast isen under oss. Äntlirgen
hade vi dock nått land. Jag måste
samla mig ett ögonblick efter den-
rå chock.

Snart var vi framme vid Rams-
viken. Det var ett litet torp, då
ganska förfal,let, innehållande ett
rum och kök. Där hade folket med
en redan förut ganska stor barn-
s,kara, sin bär,gning. Men det kun-
de vem som helst se, att armodet
där var en ständig gäst. En svag,
flämtande fotogenlampa lyste upp
det todtiga rummet. Där låS nu
kvin,nan i sina plågor. överallt på
golvet hade barnen sina liggplat-
ser. Trots att jag var sjöblöt efter
det ofrivilliga d,oppet, hade jag a,tt
o,medelbart gripa in. Det var i san-
ning hög tid -.

J a, så hade j ag att göra till långt
fram på nyårsdagen. Det var åter-
igen mörkt, då jag var hemma hos
de mina igen. Ffur jag kom över
isen på återväget, har jag glömt.
Det måtte ha gått utan dramatis-
ka inlägg.

Ja, detta var en redogörelse för
en av de många resor, softr en
gammal barnmorska i skärgården
fätt företaga å tj änstens vägnar.
Måhänd,a den kan vaya en tanke-
ställare för er Ingaröbor av en
yngre årgång. Utvecl<lingen h a r
dock Sått framät härute. Vi har
nLl som bekant telefon, vi har bil
och motorbåt till förfogande, orn
läkare eller barn,morska behöver
tilikallas.

Emilia Qvarforth.
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överallt, som skulle ha potatis.
Götgatan 28 hade j ag som rast-
ställe. Där va kryddbod, h,ö,karbod
och åkeri. Och bra näringsställe !

Ibland när man inte hade någ-
ra särskilda uträttningar i sta'n
kunrde man vana tillbaka vid rnid-
dagstid på Brunn.

Men det va'r inte bara att sitta
och köra varj e dag. Det var allt
åtskilligt annat också. Bland annat
hörde det mej till, att varj e dag
dra en väldig smö,rkärna. Det tog
drygt Lr/z timme, och det fick i ag
göra sen de andra arbetena va
slut för dagen utan extra ersätb-
ning.

Men j ag har hört, att Qvar-
forth har varit orgeltrampare
också. - Jajamen. Det var nu det,
när j a'g var på Brunn. Ibland, när
man hade varit och hälsat På vid
Lemsh ägä, !'sig'erholm eller Lagnö,
så var det tid att gä raka r'ägen
tirll kyrkani. Men folk gick i kyrkan.
Inte minst unrg;flsmar. - 

För
tj änsten som orgeltrampare hade
jag 25 riksdaler om året.

Men hur mycket hade Qvar-
forth på Brunn som kördrän,g ?

L25 riksdaler om året i bör-
jan. Sen gick det upp till 180.

När j ag var på Brunn , tiänade
jag kronan. Det var inte så lång
exercis på den tiden. Första tiän,st'
göringen omfattade 2L dar och
andra tjänstgöringen 16 dar. Det
var på Svea Garde.

Men för att återvända till
Ingarö, så var j a'g kvar på Brttnn
till 1890. Då slog jag mei ner som
slaktare vid Mör'tviken. Åherbru-
ket där hade jag ingenting med.
Det var far som skötte det fö'rst
och min bror sen.

Fanns det tillräckligt att gö-
Ya för en slaktare på Ingarö ?

Ja, det gjorde det allt. För
resten for j ag o,mkring oc'h hand-
lade upp dj ur. Jag' var även på
Nämndö ,och Runmarö.

Hur kom man dit på den ti-
den ?

- Med Gustavsberg III förstås.
Och där fanns det både mat och
dryck om,bord. Kapten Bjurberg
va en skeppare av gamla stam,-
men. Han tyckte om att sitta och
språka vid en grogg. Vi hade myc-
ket trevli,gt, tillsammans.

Så gifte j ag mej 1897 och beslöt
att t,a Mörtvikenrs torp. Den över-
enskomm,else,rr hade jag me'd baron
Carl Cederström. Det var ju en
herre som man sent glö,mmer. Det
finns otaliga historier om honom.

Behovet av en centralt belägen
tvättinrättning på Ingarö har allt
mer gjort 'sig gällande.

Bristen på hemhjälp och inneva-
rande års intensiva torka med ty
åtf,öljande vattenbrist har ytterli-
gare aktualiserat frågan. Inorn ny-
byggda fastigheter finnas väl i all-
mänhet tvättst,uga inry,md, men
saken aY j u inte därmed tillfreCs-
ställande löst, då mången gån'g aY'
betskr af.t och maskiner saknas,
vartill xornmer ;srzårigheten att i
synnerhet vintertid tä kläderna
torra.

Med tanke på detta tillsatte

Tän,k, när han hade stämt möte
med ett gäng gubbar nere vid
bryggan. Han föredrog att Så och
gömma sig i en stor sump. Gub-
barna kom från sj ösidäo, och fann
inte den de skulle träffa. I'trär de
voro som mest rasande, dök han
upp ur sumpen och önskade dem
välkomna.

Ja,, jag hade ju inte så mycket
nred baron Carl att göra utan me-
Ya med fogden Callander. Han
fick allt känna på barons vålC-
samma skämt, han också. trn gåilg,
när de bägge var på ett bröllop i
kyrkan, lade Callan,der av sina vita
handskar på en bänk. I{är han
skulle ta på sej dern iig€rl, va fing-
Yanna på handskarna bara hälften
så långa.

Ja, så växte familjen till. Vi
fick 11 barn. Och det hade varit
svårt att klara det hela, om inte
Tekla, hustru min, varit så snäl i

och duktig som hon va.
Numera tror j ag det har blivit

så, att folk nödvändigt måste fara
till Stockholm för att ha roligt.
Det gjorde man inte förr i världen,
utan man stannade hem'ma. Både
gamla och unga. trller gick och
hälsade på varandra i går,darna.
Vad vi hade mycket roligt tillsam-
rrrårlis med grannfamilj erna, t. ex.
hos Västerbe'rgs, eller hos östman
i Näsdalen eller hos Karlssons i
Beatadal ! Då tog vi oss en
svängo,m och alltid f'anns det Poj-
kar som kunde sPela.

Ja, jag har verkligen trivts bra
på Ingarö - 

j ae liksom alla andra
som kommer dit.

S. M.

kommunalfullmäktige vid sitt se-
naste sa,mmanträde en kommitt6
me,d uppdra,g att unders,öika möi-
ligheterna för inrättande av en an-
delstvättstu gä, förslagsvis förlagd
till Återval,l. En förhandsunders,ök-
ning har visat, att saken icke år
så lätt att ordna.

För det f:örsta finnes vid Åter-
vall ingen tomt, soirl enligt gällan-
de byggnadsbestämmelser får be-
byggas med tvättstuga,, och för
det andra torde det vara tämligen
lönlöst att nll söka byggnadstill-
stånd för en tvätbinrättning.Uti
en kungl. tr<ungörelse av den 22
dec. 1939 sta,dg'a,s, att Egnaheflts-
styrelsen äger att under vis,sa rtill-
kor bevilj a statsbidrag till ekono-
miska föreningar, som har till än-
damål att anskaffa och driva tvätt-
inrättning ,med maskinell utrust-
ning.

På förfrågan meddelar Egna-
hemsstyrelsens by'ggnadskontor,
att en regional plan för hela länet
håller på att utarbetas och att det
för närvarande ay om,öj ligt att av-
göra, huruvida Ingarö kan ko,mma
att ur rergional synpunkt anses
soln lämplig plats för ett tvätteri
rx€,d utsikt att tä statsbidrag.
l\[an låter påskina att härtill er-
fordras ett befolkningsunderlag
av 10.000 personer, då man från
börj an ej vågar räkna med met' än
50 procents anslutning.

Under sådana f ör häilanden äro
j u utsikterna för oss att erhålla
statsbidrag synnerligen s,må, var-
för andra lösningar måste utfun-
deras.

Beträff ande tvättf rågan så har
byggnadsinspektören meddelat, att
en byggnadsplan för de centrala
delarna av Brunn håller på ati ut-
arbetas. Däri skulle inlä,ggas mind-
re industrito'mte'r, varav en sådan
skulle r€:s€rveras för vår räkning.
Denna plan skulle vara färdig om
ett år, och till de,ss får väl vi vänta
och under tiden söka intressera
allmänheten, såväl sommarrgäster
som bofasta, för andelsteckning i
det planerade företaget.

Alb ert Zetterb er g^

Tvättinrättning på

lngarö ?

Gynna annons(

De gynna oss !

nnonsorerna
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KAN NÄGOT GÖRAS FÖR VÄRA FORNMINNEN?
En av de vackra dagarna i slu-

tet av vårter:minen skulle jag ha
en friluftsdag me'd min klass. Det
första noan då måste tänka på ar
en lämplig plats ,att vistas, på.
Denna gång hade jag bestämt mig
f,ör en plats, so,m jag själv 'har en
viss förkärlek för. Den äger näm-
ligen erl säregen tjusnitg, som
icke lämnar besökaren oberörd.
Den är blott alltför gömd och rent
av okänd för mången Ingarö-bo.
Det åir det gam,la gravfaltet vid
Säby. Där rr€r&d€ j,ag, att dessa
serna tiders barn skulle tä leka i
solskenet mellan de ga,mla grav-
kullarna och på samma gång tä
ett stycke historia så åskådligt
och konkret som rnöjligt. Det blev
det också,. Inte så mycket lek som
fast mer historie'lektion och detta
så levande sofn en lärare gärna
kan tänka sig. Jag hade inte
drörnt om at,t platsen skulle göra
ett så starkt intryck på barnen.
Med rörande iver och intresse
gjorde de den ena spännande,"upp-
täckten" efter den andra. De
sprang från kulle till kulle och ro-
pade på "fröken"1 ,sofrl måste se
allt och som hade all möda att hål-
Ia jämna steg med de unga forn-
forskarna. På flera gravar finns
bautastenar, och gravarna måste
alltså vana från den s. k. romer-
ska järnåldern.

En del av sten arna står upprätt,
en del har fallit omkull. I so,mliga
kullar har grävts stora hål av
plundrare och skattsökare. De vi-
kingaättlingar, som nu besökte
platsen, var emellertid upprörda
över en s,ådan brist på vördnad för
våra stora minnen. Likaså var in-
dignationen stor över det brå-
te, som låg och skräpade överallt.
Träd hade fällts, och kvistarr)å
fätt ligga kvar. Där släpade,s nu
ris i anletes svett för a,tt ge sol
och luft ät späda duvkullor och
konvaljer såsom varande en be-
ty'dligt värdig are prydnad på fä-
dernas vilorum. Bautastenarna
grävd,e,s fram och skrapades rena.
flen stora triangelformade sten-
sättningen väckte berättigad för-
t:iusnitrg, och strax bredvid av-
siöjades bit för bit en rund ring
av mindre stenar, något mera än 1

rneter i diameter. Vi gissade, att
det var någon slags eldhärd, och
on-'r. detta visar sig vaya riktigt,
skall de unga upptäckarnas namn

gå till historien. Det var vi alla
överens om.

Kronan på verket är väl emel-
lertid domarringen ett litet styc-
ke ifrån själva gravfältet. Det ar
en stor trekantig stensättningo
omgiven av en vid ring av stenar.
Kanske är det i stället en höv-
dinga grav, som markerats på det-
ta sätt.

Vi stod där tillsammans och såg
i vår fanta,si en annan solig vår-
dag, då sj ön gått upp över dessa
äkra4 där för övrigt bladVåss€D
ännu i dag står i dikena som ett
tydligt vittnesbörd om detta.
över det glittrande vattnet har
smäckra båtar kom,mit glidande.
1\{än i blänkande vapen har stigit
i land. Begravningsprocessionen
har skridit fram högtidligt och
värdigt. Bronslurarna ha lj udit
över vattnet, offerröken har stigit
upp mot den blå vårhimme,ln. En
vackrare plats för ett sådant skå-
despel kan ej tänkas.

Ännu ertt sådant gravfält äger
Ingarö, nämligen vid Lövhamra,

där det även finnes en, mindre
skeppssättning. Även denna plats
har haft ett mycket vackert läge,
då havet förr gick högre. Ja, vår ö
år rik på fornminnen, därom vitt-
nar de fynd, som gjorts på olika
ställen. Då vi i skolan läser om
stenåldern, får man på tal om
steinyxorna, oftra höra €frr späd
röst, som upplyser: "Det har vi
en hem,ma. Den har pappa hittat
i en åker." Och ,så knogas dyrgri-
Fer, skafthålsyxan, till skolan för
att beundrå,s.

Att det Llnga släktet har intres-
,se för denna svunna tid i vårt
lands historia är tydligt, men det-
ta inlresse ,borde delas av oss äld-
re'. Skulle inte ett bättre vårdande
av våra, fornminnesplatser lända
oss till heder ? En vetenskaplig un-
dersökning, uppr,öjning och frid-
lysning av dessa områden skulle
säkert hälsas med glädj e. Det
tycks mi,g, som om en stor uppgift
här vänt'ar alla för vår kära he,m-
bygd intresserade.

S. \f-n.

InUnyiihoytte$

gamla inkopskälla

geråd, B yggnadsmaterial samt allt fot
Sport, Fiske och ]akt är

av Jarnva ror, H us-

Aktiebolaget Pripp & Holmborgs
Hornsgatan 31 Stockholm Ordertel.4l

Eftr.
73 18
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tNEAnfi KYnfi0Eitnn.
f;ll tvnmlidspro[rfrm.

Det var gravkapellsinvigning i
Gustavrsberg. Ärkebiskop Nathan
Söderblom talade, ofrr tårarnas
plat's och det kristna hoppets plats.
Sedan gj orde den of'örliknelige bi-
skopen ett ibesök på Ingarö för att
inviga den av v. häradsh,övdingen
Carl Frisk iordningsställda n,ya
delen av dess, kyrkogård. När vi
gingo där under hän,gbjörkarna ut-
brast han : " Här aY underbart !"
Och han tog varisamt i den stora
björke,ns klängen, s'oln då räckte
ned till marken.

Kyrkogården- är' tårarnas plats.
Det kristna hopp,ets plats. Men
den är också minnena,s och de skö-
na tankarnas plat,s. Det viktigasl
te: den är den heliga f,örsoningens
plat,s. Frälsarens, gärning lyser
mot oss från de många' korsen.
Och hur månigen bön om förlåtel-
se 'har inte bedits inför ovännens
grift.

Kyrkogår,den är inte bara en'he-
Iig plats. Hiistorien talar där sitt
tydliga språk o,m slä,kten so,m ver-
kat. Och Ingarö kyrkogård, saknar
ingalunda sina minnesvåridar.

Få kyrkogårdar har ett så na-
tur,sk,öht lråge som v,år. På hö.iden,
krönt av ,kliockstapeln, sluttar den
sakta n€rd mot Kolströmmens stän-
digt böljande vars,s. De'nna ström
som här blir en naturlig symbol
för dö'dsflod och livs;ström. Och så
vära jättebjörkar med deras vit-
grå sta,mmar och luftiga lövtak.
De lär vara de vackraste i meller-
sta Sverige. Den hederliga svenska
lövän,gen med alla vårens,, somma-
rens o,ch hö,stens bl'omster, med
björk, erk, hassel och vide, tav vid
utanf(ip,fl;sf, å,hrspråkslösa staketet.

Framtidsprograim,met för den
nytills a,tta kyrkogår'ds,nämnden ay
givet i, o'ch med platsen,s beskaf-
fenhet. Det gäller för osis att fram-
för allt bevara naturen. Vi ska in-
te som, funktionalisterna fuska i
vår Herres skapelse. Vi har heller
intet intre's'se av det som kalla,s
tidsenligt, orrr det inte samtidigt
kan ge ioiss nya skönhetsvär,den. Vi
ha imed ett 'ord gått in f,öir natur-
skyddets stränga måttstock . J a,
så traditionsrbundna aY vi, att vi
snarare vill gå ett steg tillbaka.
Fö,rstå m,ig rätt. Det förhåller sig

så, att vid 1900-talets början
Ingarö kyrkogår'd YaY en enkel
bj örkba'cke, en bj örkha,ge. Där
fick vitsiprp'or, blåsippor och alla
de blomster fritt tillträde. Tyvärr
fick också gräset växa högt. Så
lrlommorna kvävde's.

Vi ha nu naturligtvis inte möj-
li,ghet alt återställa allt. Att Ingarö
kyrkogård från börj an är en björk-
backe är direktiv no,g. Strax före
seke'lskiftet planterades lönnarna.
De ha vuxit upp till väldiga träd,
sonl, ehuru va,ckra i och för sig,
totalt förrstöra platsens natur. En
del gallring blir nog nödvändig
f,ör att tä rymd och ljus. Så små-
ningorn kunna de kanske helt o'ch
hållet ersättas av bj örkar. Men
här gäller det att gå långsamt

'fram.
Vid en kofnmande kyrkogårds-

utvidgtring, som väl kommer att
omfatta området rmellan kyrkvä-
gen och kyrkogår'den,, bör man
försöka bevara så mycket som
möjligt av den givna naturen. En
fräga, som hel,t oför'modat kom-
mit up'F, år logen,s vara eller icke
vana. Byggnader i kyrkogårdens
närhet tar bort ödsligheten. Men
om logen och materialboden tä stå
kvar på rsärrrllrlå plats är ovisst. En
för,siktig uppröjning av detta om-
råde får ge svaret.

Så kommer vi till själva kyrko-
gården, till gravplatser och min-
nesvårdar. Av rnånga skäl har

kyrkorådet beslut at, att stenramar
e'ller stenlister numera icke tä an-
bringas ä grav. Vi ha r,edan till-
räckligt m,ån,ga,. Ännu flera skulle
störa den i,dyll, som vi gärna skul-
le vilja nj uta, ay, när vi besöka
minnersplatsen. Som bekant har
Stockhohns stads kyrkogårds-
nämnd förbj udit stenramar inom
vissa nya områden på Södra be-
gravnin,g'splatsen. Ännu mer bör
detta gä_lla en ren landskyrkogård.
Vore det inte bättre att lägga ned
de penningar, stenramen kostar,
på en vacker minnesvård. Jag rrl€-
nar inte en väldig stenhistoria som
skriker emot en: "Här vilar jag!"
IJtan j ag tänker på en liten sten i
grå granit, €h marmorplatta, en
]räll o. s. v. so,m följer rnarklinjen
så mycket som möjligt. Vi ska ak-
ta oss för stenar s,orrrr tillverkas på
"löpande band". De gör en bara
ledsenr. Och numera har man all-
mänt Sätt ifrån den svartpolerade
graniten med ,gul'dbokstäverna.
Kyrkogår,ds'nämnden, som har
framstående experter till förfo-
gande, läm nar kostnadsfritt råd
beträffande smyckning av g'rav-
plats. Viktigt ar också a,tt ihåg-
komma,, att intet minnesmärke får
anbringas utan dess godkännande.

Beställ därför icke gravvård
uta,n att först rådgj ort med dess
or'dförande d.,. v. s. rlrled denna lilla
artikel;s födatt,are.

Torsten Wanngård.
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RESA
Intresset för turistresor har

denna S,ornfrrår varit ovanligt liv-
ligt, förmodligen i glädjen över
att efter den långa isoleringen
åter kunna komma i förbindelse
med and,ra folk. Kanske också i
den dunkla, känslan av att denna
värdefulla kontakt snart åter kan
vaya bruten. Ma,n ville gripa till-
fället. På passbyråerna var träng-
seln förfärlig, och det gällde att
vårå med i tid för a,tt få en plats
i de snabbt fu,lltecknade resorna.

Det land, som för mig tedde sig
mest lockande, var Schweiz, som
ej härj ats av kriget och vars stor-
slagna natur jag länge önskat att
'i'ä se mecl egna ögon. Det är några
intryck från denna mycket intres-
szr,nta resa j a,g här i någon rnån
skulle vilj a återge.

I:'irden va,r anordnad av A. ii.
Lr n j cbu ss, och en av dess långgå-
e'ncle vagnar skulle f öra oss lE
passagerare den långa vägen ft''ani
och åter. I Häls,ingör äntrarle \,'i
den blå bussen, som såg elegant ut
med sitt "swedish tra;nseuropean
buslines" på sidan och "de,stina-
tion Basel". Den flotta ytan visade
sig e'mellertid dölj a åtskilliga
svagheter i fräga om bekvämlig-
het och komfort, vilket passage-
YaYna hann bli grundligt medvet-
na om under de tolv dagar vi forrn-
ligen hade att bo inom dess väg-
gar.

Färden geno,m Danmark den
första dagen var emellert,id enbal't
angenäm. Det danska landskapr:t
är behagligt, men bj uder ej på stor
omväxling. Kullar med odlade fält,

TILL
trädplanterade vägar, bokdungar
och går,darnas vita korsvirkeshus
med tjocka halmtak. Förs1;a
kvälien övernattade vi i Frederi-
cia på Jylland, och ganska trötta
av hetta och ornskakning kröp vi
till kojs för att väckas redan kloc-
kan fem följ ande morg'on. Dags-
etapperna var nämligen myck,;t
långa. - Kl. 6,15 satt vi alltså på
vära platser och pilade i väg ner
genom Jylland.

Vid 9-tiden var vi i Flensburg,
grdnsstationen till Tyskland. Da,n-
ska och tyska tulltjänstemän
granskade pa,ss och bagage. Tys-
karna vay mycket a,rtiga, allt gick
smidigt och gemytligt. Så var
vi då i Tyskland och spänningen
börj ade stiga. Inget särskilt an-
märkningsvart kunde man emel-
lertid se. Fälten såg fina ut med
skörd av säd och potatis. I träd-
gårdstäpporna var varje liten bit
utnyttj ad för grönsaksodling. På
landsbygden märktes inga spår av
kriget. Naturen hade redan hun-
nit läka såren, och allt tycktes ha
rgjorts, för att frambringa så myc-
ket mat som möjligt. Tyvärr för-
stördes ju mycket av denna löf-
te,srika skörd senare av torkan.

Men snart dyker Hamburgs för-
städer upp. De första ruinerna !

Man stirrar skräckslagen och vill
inte tro sina ögon. Jag tar av mig
solglasögonen. Jag må,ste se detta
fasans verk med blotta ögat. Det
aY ingen synvilla. Vi kör rakt ige-
nom staden på det som varit hu-
vudgator. Vartenda hus är ruiner
och grushögar. Man har ju hört
om detta så mycket, att det skulle
j u inte vaYa någon överraskning.
Men det ar omöjligt att i sin fan-
tasi föreställa sig, hur verklighe-
ten ter sig. En storrstad på
1.600.000 inv. där 80 % av husen
år i spillror. Gata efter gata så
långt ögat kan se, btott ruiner.
Grus och tegel i högar på flera me-
ter, trasiga husgavlar, där inred-
ningen, trappor, dörrar, spisar,
badkar hänger i luften. Om hus-
väggarna ännu stå kvar här och
var, aY inte ett fönster helt. Det
hela verkade vansinnigt. Så stan-
nade bussen utanför ett hus, där
ctet fanns en svensk bensin- och
oij edepåo sådana vi måste ha över-
allt för att komma genom Tysk-
iernd med våra bilar och bussar.

Och nu först fick vi tid att se

Smide & Plätslageri

A. Rudbäclr Express & Akeri

SCHWEIZ,
på folket. Det första som slår en
ä,y ansiktsuttrycket. Hårt, dystert.
Präglat av skr'äck, svält och hopp-
löshet. Där fanns icke sky,mten av
ett leende hos varken ung eller
garnrnal. Gulbleka, insj unkna, hål-
ögda, smutsiiga och paltiga stirra-
de de på bussen, som på ett spöke.
I,[an var glad att tä äka vidare.
Närhelst vi steg av bussen, offi-
ringades vi av ungäy, invalider och
allehanda eländiga individer, som
tiggde mat och cig'arretter. - Her-
refolket är bragt till tiggarstaven,
Här har den totalit åra staten rest
sig en minnesvård av stora mått,

Restaurangen,, där vi skulle åta
lunch var källaren i ett bombat
f. d. hotell. Vi vandrare ner bland
stenhögarna, där bordet vay du-
kat. Något, bohag ha,de tydligen
räddats, vi hade både duk på bor-
det, porslin, knivar och gafflar.
Men det var dam,migt och dystert
därnere. Fönstren hängde snett,
och luften var rå. och unken. Nu
var det sommar. Men hur år det
på vintern ? En gammal järnka-
rnrn stod där och hidade sin tid.

Så skulle vi dil åta. Men det blev
ingen lätt sak, när m,aten servera-
des av utsvultna människor. F. d.
kypare och servitriser stapplad'e
omkring med vära, fyllda fat, gula
i ansiktet med svarta ringa kring
ögonen. Hamburgarens ranson ar
nämligen en liten limpa i veckåtr,
I hg. kött i veckan (om det finns
något), Lr/z hg. smör i månaden.

Inget socker, inge'n potatis,
inga grönsaker, ingen frukt. Om
de vill leva,, måste de försöka byta

CUNNAR ENBERCS

Linj etrafik till och från Ingarö

var lördag.

Tel. Gustavsberg 425Tel. Grisslinge växel
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till sig ett och annat på svarta
börsen. Det måtte ha tett sig sago-
likt för dessa människor a,tt se ett
bord uppbullatt med smör, bröd,
mjukost, sill, ägg och skinka,, rik-
tigt kaffe med socker och grädde,
kex och marmelad.

Det blev inte mycket ätit. Alla
var måna om att bita så nätt som
möjligt, rest,erna skulle få en stry-
kande åtgång. Och det blev verkli-
gen åtskilligt öve,r vid vära målti-
der i Tyskland. Värdinnan var
rundihänt, och ingenting, som ta-
gits upp, packades ner igen.

Vi passera,de ytterligare några
tyska storstäder, Hannover, Kas-
s,el, Frankfurt,, Mainz. Alla full-
ständigt öde,lagda. Mainz åkte vi
igenom nattetid. En spöksyn så
skrämmande,, ä,tt man var glad att
sitta i skydd av det lilla svenska
nöt;skalet och med full gas tä läm-
na eländet bakom sig. I vår trygga
bus,s,, som löpte som en rädd hare
över autostradan, flydde vi skräm-
da och förfärade. - Men där finns
de som inte kan fly från eländet.
I dessa gapande mörka hål lever
människor blanä spillror och lik.
Man måste frä,ga sig, om det finns
någon rriddning. Hur skall allt det-
ta kunna rensas upp och männi-
skorna lyftas på nytt till en sund
och ljus tillvaro ? Vår Europahjälp
ter sig som en droppe i havet in-
för denna gigantiska, nöd. Men när
man sett, vad, en enda sockerbit
betyder för ruinernas barn, så
förstår man a,t,t vära,gåvor måste
gå och eå oavbrutet, hur små de
än kan tyckas.

Det är svårt att ge uttryck ät
den gränslösa kontrasten, då vi
lämnade det utfattiga och härja-
de Tysklånd och åkte in i Basel.
Det var på kvällen, och gator och
butiker strålade i ljus. Skyltfönst-
ren vat fuila a,v alla s,lags varor,
mat och kläder. Vlänniskorna såg
glada och friska, ut, och alla var

INGARöBOR!

Varor sändas med buss till
Ingarö !

Tel. Gustavsberg 78

KONSUM
GUSTAVSBERG

välklädda,. Med ett vänligt leende
såg man på oss långv äga, resenä-
rer. Man kunde skratta igen, be-
friande, so,m hade man vaknat ur
en hemsk dröm. Här var allt nor-
malt, precis som hemma. Och våra
sex dagar i det lilla tr,evliga
Schweiz var en enda angenäm upp-
levelse.

Man konstaterade snart, att alla
varor var li;ka dyra, nästan dyrare
än hemma. Ransoneringen var
sträng, socker t. ex. var det myc-
ket ont om. Endast en bit serve-
rades till kaffet, och till minsta
lilla kaka fordrades brödkuponger.
Men kaffet vaY fritt, någonting
som skulle ha blivit ruinerande
om utrymmet i resväskorna icke
reda,n varit till fullo utnyttjat.

Det schweiziska landskapet
överträffade alla förväntningar.
Vägen följde dalgång'arna med si-
na vattendrag, som då mitt i hög-
so,mmaren hade mycket litet vat-
ten. På de gröna branta slutt-
ningarna växte massor av frukt-
träd, äpplen päron, körsbär. Alla
vägar var likaledes kantade med
dessa träd. Körsbär exporteras i
massor till exempelvis England.
Det tillverkas även ett slags körs-
bärsbrännvin, som ar mycket om-
tyckt. Av äpplena beredes en här-
lig cider, som ar så beskaffad, att
ju mer man dricker, dess törsti-
gare blir ITIå,n.

Då temperaturdn just; då höll
sig vid cirka 30 grader varj e dag,
hade cidern god åtgång. På slutt-
ningarna ligger husen så brant,
att framsidan har två till tre vå-
ningar, medan baksidan utgöres av
fjällväggen. Husen är ofta bruna
till färgen med utskurna och må-
lade lisrter och fönsterluckor i rött
och grönt. Och vid fönstren mas-
sor av röda pelargo,nier, placerade
på hyllor utanför, så ,många kru-
kor som då kunde rymmas. Dessa
blommande, fönster, som man ser'
överallt i Schweiz, gör' ett obe-
skrivligt glatt och vänligt intryck.
Ett folk, som bor i sådana hus,
måste sj älvt vara gott och vänligt.
Ovanför de gröna branterna med
byar och €rsåffima hyddor reste
si,g de kala fjällen i djärva, under-
liga formationer och med vita,, sol-
gnistrande jöklar, mäktiga och im-
ponerand.e.

Me,n trots sin väldighet var in-
trycket ej dystert eller skräm-
mandq, vilket kan vana fallet med
t. ex. de norska fjällen. Man fick

ivärt, o,m en behaglig känsla av
befrielsre och ro. Man förstår att
dessa alper är folkets styrka i mer
än ett avseende,. Skönhetsintryc-
ken år srå absoluta och överväldi-
gande', att människan glömmer sig
själv för en gångs skull. Det före-
föll rått symboliskt, att när vi
kom till Interlaken och genom det
mörka bergpasset fick se Jung-
fraus gnistrande kägla, avteckna
sig, la vi alla bort titlarna, spon-
tant, sj älvklart. Här ar inte j ude
eller grek, här ar vi alla bröder.
Fred och frihet aY måhända natu-
rens stora gåva till människorna
här. Det föreföll så.

Att vara landsvägsriddare i
Schweiz aY både angenämt och
spännande. Vägarnå är bra,, fastän
ej så särskilt breda. Och att föra
en turistbuss uppför och utför
slingrande serpentinvägar åy ett
mästerstycke. Men ynglingen vid
ratten gj orde sitt, och passage-
Yarna sände varma bönor till den
Högste, att, icke någon av de
många privatbilarna, som alltemel-
lanåt med hög fart svepte förbi
oss, måtte uppenbara sig mitt i en
kurva, då katastrofen varit ound-
viklig. Det var inte utan, a,tt sj ö-
nödslöftet svävade på vära bleka
läppar. Motorn kokade och passa-
gerarna likaså, ,men där fanns ali-
tid vatten, att tillgå. I by4r och
samhällen såg man alltid brunnar,
ofta blomstersmyckade, som bj öd
den väg{arande svalka,. Gasthaus
och härbärgen fanns överallt för
den trötte med god och riklig mat
och sköna sängar.

De srnå förtjusande städerna
och turistorterna runt Vierwatd-
stättersj ön kan ej med rättvisa
beskril'as, de måste upplevas. Lu-
zern t. ex. med s;itt härliga läge,
sin ro och stillhet. Glada och lyck-
liga människor färdas omkring på
de små hjulångarna,, som sävligt
plaskar fram på det smaragdgrö-
na vattnet, där "Pilatus" och "Ri-
,gi" speglar sina mäktiga profiler.

En annan sak som man måste
beundra i detta land, är samhälls'
anda. En anda av sämja och enig-
het, som elj est ay så sällsynt i
världen. Trots att folket tillhör tre
olika nationaliteter med sina re-
spektive språk, märks inga allvar-
liga motsättningar. Man respekte-
rar varandra och samarbetar till
allas gemensamma bästa.

s,. \J-n.
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Tankar kring skärln-

Den 8 oktober, en härlig höst-
dag med lugnt väder och ;so,lglitter
över fjärdayna, landade landsting-
ets skär,mbildsb,åt vid A,skarviks
brygga kl. 9. Förberedelserna voro
redan undanstökade, och grupper
av Ingarö-bor hade samlatsr vid de
bestämda bryggorrrå,, av vilka de
flesta lågo på öns sydlsida. Alla vo-
r0 på gott huimör, och med tä un-
c(antag. hade man infunnit sig. Alla
in,sågo, vilken fördel det är att tä
sina lungor noga undersökta och
detta utan någon kostnad och med
my'cket ringa besvär. Som skärm-
bildsfoto,graferingen går mycket
fort, kunde vi snart ånga, vidare
till Mörtviken,, och senare letade
vi oss mellan holmar och grund in
till Eknäs, där den största skaran
väntade,. Glädjande nog hade även
en del, ,siorrr på grund av sen in-
flyttning på, orten ej fått någon
personlig kallel'se,, infunnit sig.
F'r'ån Eknäs, gick färden till Alp-
li.e.rn, som var resans slutmåI. Gla-
da och nöj da med vår dag stanna-
de vi där ganska tidigt på efter-
middagen. Sam'manlagt, zLS,perso-
ner hade då hunnit fotografera,s,,
och själva hade vi haft en härlig
sjötur mellan m,ottägning arna, och
vi kom överens om, att Ingarön. är
lika vacker, från vilket håll man
ser de,n.

Nå;gra veckor senare blevo en del
av de fotograferade kallade till
kontrollunders,ö'kning. Det blev
kanske litet oro i lägret då, men
ciessbättre visade det sig, att detta
bara, vaY en försiktighetsåtgärd,
som inte le,d,de till nil:gra nya upp-
täckter utöver de redan l<ända.
Det hade emellertid det goda med
sig, att många, S,orrJI ansett hälsan
som något självklart, började re-
flektera över hur dyrbar den år

Det jag nu skall beråtta, hände
€nr ,sommardag på Baggenfjärden
för några är s,edan, när j ag skulle
bege mig ut till en holme för att
bada och ha det skönt.

Alltså steg jag upp ganska ti-
di,gt kokade kaffe och bredde någ-
Ya smörgåsar, soln jag skulle ha
med mig. Vädret var strålande och
jag hoppades på en lyckad dag.
Begav mi,g så ned till bryggan, los-
sade båten och rrodde ivä,g. Efter
en halvtimme ungefär vaY jag
framme. Drog upp båten en bit på
lan,d och promenerade omkring en
stund på holmen för att finna en
lämplig plat's att slå mig till ro på.

för individen. Någon har senare
yttrat: "Jag har aldrig känt mig
så gladi, som jag gjorde, när jag
fick veta, att ja,g var frisk efter
att ha varit ett "misstänkt" fall.
För den ,s,o,frr inte fär bli så glad
finns ju ändå hoppet, att senare
vinna häl'san åter om upptäckten
g,öres i tid, o,ch vård kan beredas.
Tbc år på tillbaka,gång bland vårt
folk,. Lät oss alla hjälpa till i kam-
pen mot en av de me,sb förhärjan-
de ,sjukdomarna.

För dem som inte kunnat kom-
ma med på denna undersökning
kommer tillfäIlet åter i vår, troli-
gen i rnitten på april, då Ingarö
befolknin,g, sortrrl bor på andra de-
lar av ön än de nu besökta komma
att fotograferas. Tag tillfället i
akt ! Vaka över Din hälsa !

x4. D.

Så börj ade dagen nå sitt slut
och jag ansåg det var tid för hem-
färden och det var då det hände.

Vinden hade ökat betydligt och
som vågorna gick ganska höga,
var det arbetsamt att ro. När jag
kommit halvvägs fick j ag plötsligt
se något svart långt föremål kom-
ma guppande på vattnet. Det be-
fann sig en 10 m. från aktern på
båten, så kunde j ag inte se tyd-
lirgt vad det var. Men föremålet
närmade sig mer och mer. Plöts-
ligt slog m'ig en hemsk tanke:
Tänk om det ar Storsj ö;odj uret.
Jag trodde nästan nerverna skulle
ge vika, så rädd blev ja,g. Men
b,ättre fly än illa fäkta. Följ den
blev alltså att j ae rodde i förtviv-
lan. Det hjälpte inte, ;hur jag än
ansträngde mlg, odjuret kom bara
närmare. '-fankarna börj ade virvla
runt. Skatl jag ropa på hjälp eller
hoppa i sjön ? Ropa på hjälp var
ju ingen id6. Det fanns ingen som
skulle höra mig och hoppa i sjön

nej, det Yar orimligt. Det enda
j ae kunde göra, var att slå åran i
huvudet på honom. Vilken minut
som helst väntade j ag a,tt få se hu-
vudet sticka upp ovan båtkanten'.
Så, plötsligt var det alldeles in,till.
Nu, tänkte jag, och höjde äran.
Men sänkte den lika hastigt igen.
Döne om min häpnad, när jag upp-
täckte , att det inte alls var ett
Storsjöodjur. Jag blev så snopen,,
att j ae stod och stirrade en lång
stund. Det var bara en lång slang
som flöt på vågorna. 

A. S.

Ingarö Brandkår får efterlysa brand-
slang som kommit på villovcigar!

Red: s anm.
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rT. EÄHNAN PA III EAftrJ.

Beatetund.

Omgivet å,v en vacker och leen-
de natur, begränsat ä €rlå sidan
av Baggensfjär'de'ns vatten och ä
andra sidan av höga branta berg,
ligger herresätet Beatelund. Man
har en känsla av att denna gård,s
historia bör ge något av vårt lands
egen historia. De gamla lindaroå,,
askarna och lönnarna susar så
ovanligt höstidligt tycker man,
där de överskugga och omgärda
godset. Måhända det lönar sig att
följa gårodens öden genom tiderna.

Liksom så många andra större
säterier ,har Beatelund uppkommit
g:enom särnrrranslagning av intill
vara,ndra liggande äldre gårdar
och hemmå,o. Säteriet Beatelund
bildades nämligen av hemmanen
Stora och Lilla Korsnäs samt
Brunn av riksrådet friherre Rå-
lam,b och detta på L67 }-talet. IIan
kallade gården Beatelund efter sin
andra hustru Beata Soop. - Vi
skola dock icke gå händelserna, i
förväg. Det må i stället framhål-
las, att redan från 1400-talet äro
de äldsta handlingarna ang. Stora
och L'illa Korsnäs. Ur Sverige,s
Historia fär vi vidare lära oss at:t
Gustav II Adolf började bortgiva
j ord såso,m ersättning för mot ri-
ket gjorda tjänster. I-Inder drott-
ning Kristinas tid tilltogo dessa
förläningar i så hög grad att de
småningom framtvingade en kraf-
tig reduktion. Stora Korsnäs för-
länades sålunda i slutet av 1630-
talet till riksrådet f riherre Erik

Ryning, vilken dock snart utbytte
det mot ett annat hemm&r, varef-
ter den från 30-år"iga kriget så be-
kante fältherren g'reve Karl Gus-
tav Wrangel tillpantade ,sig hem-
manet. Stora Korsnäs, innehades ej
länge av Karl Gustav Wrangel,
utan återgick till Kronan, som är
L642 lämnade det med Lilla Kors-
näs till g:eneralkamreraren Mårten
Pehrsson Blix, seder,rnera adlad till
Blixencron. Till skillnad från role-
Ya av de föregående aganna bodde
verkli,geil Blix på Stora Korsnäs
och r"rppförde drär ett ståndsmäs-
sigt corps-de logi. Med hustru och
barn ligger han begraven i famil..
jegraven i Värmdö kyrka.

Efter Blixencrons död återgingo
de båda hemmanen till Kronan,
som därefter bytte bort dem till
Clres Rålamb, först Stora Korsnäs
och senare Lilla Kor:snäs. Brunn
förvärvade Rålamb g€rrorrl köp av
arvingarna efter landshövding J a-
kob Törnsköld. Clres Rålamb ägde
för övrigt en hel mängd andra gär-
dar utom Beatelund,. Sålunda var
han bland annat herre till Bro,
Länna, Björkvi,k och Tranås. Han
ägde dessrutom ett bibliotek omfat-
tande 15.000 volymer, vilken bok-
samling sedermera tillkom Uppsa-
la universitetsrbiblitek.

Clres Rålamb kom att drabbas
,mycket hårt av reduktionen. Från
Sveriges historia erinra vi oss, hu-
ru Karl XI förmådde ständerna
att till kronan indraga alla grev-

och friherre'skap,, kungsgårdar och
förläningar. Meningen med reduk-
tionen var j u, att kronan skulle
äterfä allt, som a,deln erhållit utan
att ha gjort landet någon verklig
tj änst. Gåvogods och donationer
indrogos utan vidare. Men även
gods, som a,d,el,s,männen köpt, åter-
togs, o,lrl kungen ansåg, att det be-
talats för litet för dem. Karl XI
drev reduktion,en med oerhörd
stränghet. - Av de i Beatelund in-
gående hemmanen utsattes Stor,a
och Lilla Korsnäs för reduktionen.
emedan de ansågs för Flottan och
båtsmanshållet omistliga. Brunn
reduceradies omedelbart såsornttdonationtt.

Det kom dock att, dröja till långt
in på 1700-talet innan indragning-
en av Beatelund var definitiv.
Gården synes d'etta till trots ha
stannat inom den Rålamsrka ätten.
Vid året för reduktionen ägdes
den av Clres Rålambs son i andra
giftet, Bror Rålamb, en av Karl
XII: s tappraste drabanter, som
kämpat vid bl. &,. Narva och Put-
tava. Han hörde till den stora kon-
tingent, som efter slaget vid Pul-
tava fördes fången till Sibirien,
varifrån han kom först efter fre-
den i Nystad.

År LTL9 brändes Beatelund av
ryssarr&, siorn ju vid denna tid
härjade längs östersjöns kuster.

Samma är' gifte sig Bror Rå-
lambs enda dotter med friherre
Olof Cederström. Denne Olof Ce-
derström'kom för övrigt att få va-
Ya med o;rrr den historiskt bekan-
ta kalabaliken i Bend,er, då han
som civil ämbetsman av Rådet var
nedsänd till konungen, i Be,nder.
Vid sin död L7 45 bars han till gra-
ven av tolv söner, av vilka sonen
Anders kapten vid Gus,tavs re-
gemente ärvde Beateiund. An-
ders Cederström gjorde Beate-
lund jämte en del &n,drä gårdar till
fideikommiss ino,m Cederstr,ömska
släkten. Detta skedde g:enom ett
fideikommissbrev av d'en 7 april
179 1.

I detta Så,lntnanhang må, det
bringas i erinran, att det j ust var
denne Anders Cederström som år
L792 lät bygga kapellet vid Pil-
hamn. - Ägarna av Beatelund
hade för övrigt från denna tid s. k.
patronatsrätt, d. v. s. bland annat
ratt att tillsätta präst i Ingarö
socken.

I enlighet med fideikommissbre-
vet övergick Beatelund vid, kapten
Anders Cederströms död till äldste
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Ingarö lottaavdelning'.
Ärsmöte med Ingarö Lottaavdelning

avhölls den 29 sept. Därvid upplästes
och godkändes styrelse- och revisionsbe-
rättelse, och beviljades i samband där-
med styrelsen ansvarsfrihet. Till ordfö-
rande i avdelningen, ormvaldes fru Irma
Holm. I tur att avgå som styrelseleda-
möter voro fru Margit Holmström och fru
Ingrid Magnusson, som omvaldes.

Dessutom kan medd,elas, att från den 6

sonen, understallmästaren friherre
Anders Cederström och vid dennes
död är 1832 tiil ha,ns äldre son,
häradshövdingen friherre Anders
Cederströ,m, som dog är 1885, då
fideikommisset gick till hans
äldste son, fiolosofie doktorn och
riksda,gsmannen friherre Anders
Cederström. Efter hans död äy
1894 innehades Beatelund av so-
nen fil. lic. friherre Anders Ceder.
ström,, och detta till är 1917, då
godset med vederbörligt tillstånd
upphörde at,t vara, av fideikom-
mis,s,natur och försåldes till bank-
direktör CarI Frisk.

Bankdirektör Frisk styckade o.
medrelbart gods,et; och sålde dess
corps-de-logi med när:mast liggan-
de marker till legationssekretera-
ren Carl Reuterskiöld. År L923
förvärvad:es, denna del av dess nu-
varande ägare civilingenj ör Sten
X, esterberg.

Denna korta översikt av går-
dens öden genom tiderna torde väl
besanna riktig:heten av vår första
f,örmodan, a,t,t dess historia i
rnångt och mycket återspeglar
vårt land,s öden. En stark känsla
arv' detta faktum har ocksa Sten
Selander, då han vid ett besök på
Beätelund skrev följande :

Det hcir cir Sverige, gubbar-blond syren
ttch bris f rån j;ppna, of tonblanka f jcirdar
itLl, sommornattens andebleka sken
l:rin g drömdr vcirldar.

Det hcir cir Sverige - pampig stormaktstid
med roka svrird på karolinska vriggar
och med bsrockens klippta hcick invid
f olkv is ans hr) g gar .

s. M.

oktober arbetsaftnar ägt rum iolika
medlemmars hem, varvid arbeten förfär-
digats att sederrm,era försäljas ä en pla-
nerad basar någon gång på värkanten.

Ingrid Magnusson.

Ingarö Fo,lket,shusförerring"

I byggnadsfrågan kan blott meddelas,

att vår ansökan om arbetstillstånd avsla-
gits. När den ko,mmer att beviljas, står
i vida fältet. Ansökan om statligt lån har
inlämnats till Statens nämnd för sam-
lingslokaler.

För övrigt må meddelas, att vissa änd-
ringar i höst företagits ä föreningens
festplats vid Ätervall, där ju den plane-
rade saml,ingslokalen skall vara belägen.
Sålunda har dansb anan nedrivits. De'n

ska,ll ivår återuppbyggas på annan plats
inom området.

Från verksamheten under somrraren
vid festplatsen år blott att rap,portera,
att den ekonomiska vinsten S)'nes bli nå-
got bättre an under föregåend,e sommar.

Sv en Söderling.

Syföreningen Enkronan.
Vår lilla förening har ju tagit till upp-

gift att efter måttet av sina krafter ar-
beta för tillkomsten av ett folkets hus på

Ingarö. Sålunda har iår inköpts 50 st.
and,elar i Ingarö Folkets-Hus-förening för
1.250 kronor. Detta kunde ske bl. a. ge-

nom den basar, som vi den 2 juli anord-
nade vid festp,latsen vid Ätervall och till
vilken cirka 240 personer kommit tillstä-
des. Fru skeppsredare Salen skänkte vid
detta tillfälle 50 kronor, för vilket här-
nred framföres ett tack.

Det mä dessutom erinras om att en

gammal medlem ivår förening, fru Ka-
rolina Alm, i höst avlidit. Vid nästa sam-
mankomst hedrade vi hennes minne med
en tyst minut. Må h,ennes minne leva !

Föreningens sa,mmanträden avhållas
varannan onsdag, till vilka även nVa

medlemrrnär äro välkomna.

Anna Eklund.

Ingarö hembygdskör.
Vid föreningens årsmöte den 4 juni fö-

redrogs bl. a. verksa,m,hetsberättelse för
d,et gångna året. Däri konstaterades, att
föreningen förutom den ursprungliga kör-
verksamheten nu fått tvenne andra verk-

samhetsgrenar, nämligen revyteaterverk-
samhet och utgivande av en hembygds-
tidning. Det uttrycktes även en förhopp-
ning, att flera sångbegåvade ungd'omar
skulle söka sig till vår förening och där
bli delaktig av ett gott kamratskap
Beslöts även att sex andelar i F olkets-
husföreningen skulle inköpas av vinsten
för majnumret av "lngarö". Till ombud
i Folkets-husföreningen valdes Gr-rstav

Bergnran, K. J.Jakobsson och Vera Sö-

derberg.
Alltsed'an september ltar repetitionef

hå rlits varje torsdag. Kören medverkade
vrC soarön ä Säby den B nov. tili fö''mån
för Europahjälpen. Likaså vid barnens
ljLrståg i kyrkan första advent.

S. M.

Ingarö skytteförening.
Under sommaren har banskjutningar

varit arrangerade varannan söndag. Ty-
värr ha de varit ganska dåligt besökta.

Föreningsmästerskapet gick av stapeln
den 14 september och erövrades av Hen-
ning Wahlström. Vidare må meddelas, att
det s. k. Värmdömästerskapet den 2l
,sept.varit anordnat på vår bana. I detta
mästerskap har för övrigt Ingaröskyttar-
na, rått att deltaga. Segrare i denna täv-
lan var ingenjör Mehlqvist. Slutligen kan
meddelas, att f ältskjutningar två gånger
gått av stapeln und,er höstsäsongen.

M. D.

A. B. F. å Ingarö.
A. B. F. ä Ingarö har i höst startat en

nybörjprkurs iengelska. Vi har därvidlag
begagnat samma brev, som finnas i den

kombineradie radio- och korrespondens-
ku rsen i en gelska f ö r folkskolan, vilkerr
serie av brev kunde tillhandahållas till
det billiga priset av 2 kronor. Lårare för
kursen är kantor Magnusson. Vid kur-
sens start iseptember var ett tiotal nted-
lemmar anmälda. Det är att hoppas att
avgån gen blir ringa.

I kommunalf ullmäktige har ett anslag
beviljats å 100 kr., vilken sLrmma skall
a nvända.s till anordnande av en f öre-
dragsserieisociaafrågor.

anlita

Custavsburgs
Droskttation

Gustavsberg
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t, FRÄN FLYDDA TIDER.
Inför den stundår],de, kornmun-

sam,manslagningen kan deb va,Ya
av intresse att kasta en blick till-
baka och söka utröna några, av de
problem som i lcörjan av 1800-ta.
let behärskade vårt samhälle och
dess innebyg'gare.

Ingarös historia som självstän-
dig församling är ej lång men in-
tressant. Ända till är 1825 var
Ingarö en del av Värmdö socken
och blev nämnda är kapellför,sam-
ling eller annex till Värmdö mo-
derförsamling.

Ehuru Kungl. Maj : ts nådiga re-
solution av den 29 mars 1825 tyd-
ligt angiver namnet Ingarö kapell.'
förs,amling, fick den dock i många
är både i tal och skrift h,eta Pil-
ha,mn,s fröirsamling. Ja namnet Pil-
hamn har så ingått i det allmänna
medvetandet, att ännu ,så sent som
vid mantalsskrivningen den 20
nov L947 en gam,mal Ingarö,bo
upp,g:av Pilhamn som sin po,st-
adres,s,.

I enlighet med då gällande för-
fattning behandlades alla frå,gor
av sockenstämmran i vilken för-
samlingens präst vay självskriven
ordförande,, tiltrs 1862 års lag om
kommunalstyrelse på landet träd-
de i kraft, då de kyrkliga och bor-
gerliga frågorna skildes och fingo
var sitt forum.

År L775 hade innehavaren av
Beatelundrs fiedekotrnmiis,s, baronen
och stallimästaren A. Cederström
som huspredikant och "scholmäs-
tate" anställt ,de'n 'Iärde teo'logen
och naturvetenskap'smannen Sa-
muel Lorens ödmann och lät för
hans rä,kning inrätta, en fast skola
vid Pilhamn samt uppförde är
L792 nuvarande kyrkan rsorrr pri-
vat bönehus för sig och sitt hus-
folk. Vid försa,mlingsbildandet
övergick kyrkan i församling€firs
ä,go. Som bidrag till lön åt kommi-
nistern och skolläraren donerade
barnonen avkastningen av fräl,se-
räntorna från tvenne hemman.
Räntorna ar numera inlösta och
bil'dar en fond, som under namn av
Cederströmska sko,lfonde,n förval-
tas av folkskolestyrelsen.

Vid sin donation hade baronen
och ,stallrmästaren fästat tvenne
villkor, nämligen att han själv
skulle utse präst och skolmästarre,
att ;gudstj änst skulle hållas endast

varannan sö,ndag och stora hel,gda-
gar rs&Ir,t att skolinrättningen icke
sku'lle få rubbas. Riätten att tillsät-
ta präst Datronatsrätten
övergick sedan till efterträdande
fiedekommi,ss,åri€n och upphörde
först vid fiedekom,missets försälj-
ning år L917. Vår nuvarande kom-
minister år sålunda den ende av
fngar,örs präster, ,so,rrr valts av för-
samiingen,.

De r,ös,tägandes antal var i bör-
jan av 1800-talet ;helt naturligt
icke st,ort. De båda baro,nerna, Ce-
derstr,ö,m på Beatelund och Leuhu-
serl p,å Lemsh a'g& och Säby voro
de domi'nerande, och ingen fråga
synes ha blivi b avgj ord utan deras
samtycke,.

De justerade' sockenstdmmo-
protokol,len ,bär,a vittne om synner-
ligen dålig ,skrivkunnighet, då all-
mogemännen underte,cknat desam-
ma, med sina si. k. b,o,m,ärken, vilket
är förvånande, då man vet a,tt skol-
u,ndervisning bedrivits sedan år
L77 6.

Man fär väl förmodao att de kun-
de ,sin kateke's så mycket bättre.

Men o,m justerin,gsmännen voro
dåliga skrivkarlar, så var proto-
kollföraren så rnycket bättre rus-
tad för ,sitt värv. Många protokoll
äro små mästerverk i form och in-
nehåIl med en utförlighet som ä,r
otänk,bar i vår ,brådskande tid.

Hur ett barnavårdsärende be-
handlades och avgjor,des år 1831
,må vi här låta protokollet berätta:
"Dä änkan Anna Catharina Ruter
nyligen dött och vid sin död efter-
lämnat en 6-årig flicka Maria Ca-
tharina, vilken nu här icke ägde
någon släktine eller anförvant,
som orfrl henne ville hava o,msorg,
utan fastmerå ,saknade all utväg,
fö,r a,tt bliva vår,dad och uppfo,st-
rad, hade f,ö,rsamlingen till idag
blivit sammankallad för att beslu-
ta, ,huru denna värnlösa skulle
hjälpas 'utur 'sin, av henne själv,
ännu icke kännb ana, men högst-
beklagl,iga nö,d'. Ordföranden, över-
tygad om församlingens ömhet
för nödställda likar och väl vetan-
de, a,tt församlingen ingalunda
ville undandraga sig att skydda en
fader'- o,ch moderlö,s, hade i förväg
vidtalat torparen Lundqvist i De-
germosrs€n såsom sj älv ut'ån barn
och även såsom vittne till Maria

Catharinas döpelse, abt mottaga
henne till vård oc,h uppfostran och
då nu Lundqvist vid sockenstäm-
man var närvarande samt tillkän-
nag:av, att, han imot en årlig pen-
ningsumma rav 35 riksdaler riks-
gäld åtoge sig att Maria Catharina
föda och vårda samt :församlingen
icke ansåg detta vaYa, hrögre än
billigt synte,s, helst barnavård
f,ordrar all möj,lig omtanke och
dyrt ansvar, beslö't,s a,tt till fullgö-
randet av denna både nödvändiga
och kara plikt, vä,rj€ f,örmögnare
matlag ,skulle bidraga med en årlig
avgift av L2 sk. banco ocih varje
mindre för'm,öget med 8 sk. bo. och
skulle dessa pennin gäY, sedan en
till insamlingen tjän,lig lista av
ordför'anden blivit upprättad efter
därom skedd kungör"else antingen
till honom lä,rnnas eller ock för-
samlingens klockare mot ett skä-
ligt arvode kringgå kapellet för
att de,sa,nnrma in,s'amla, på det tor-
pare Lundqvist sin betalning måt-
te undfå. Denna betalning till ho-
nom sikulle ske för varje månad,
då han ägde att av ordföranden
som dessa pennin g&t, huru de än
insamlade,s, e,mottager, utfå 2 rdr
44 skillin,gar. Om något av de un-
der året erhållna gåvorna övrigt
bliver, borde det använda,s till klä-
der ät barnet, till vilket ändamål
direktörerna vid ,det 'härvarand'e
Han,s Kongl. Höghet Prin,s Oscars
Magasin även lovade att utav Ma-
gasinets kassa bidyaga,, då ock frir-
samlingen tillkännagav att, tillika
utur fatti'gkassan barnet borde ut-
tä vanliga fattigmedel, men så
snart det bliver vid d,en ålder, att
det i någon tjänst begagnas kan,
upphöra ,helt och hållet dessa un-
derstöd.

På det att Maria Catharina måt-
te lära sig läsa och därigenom
dygd oeh gudsfruktan, skall hon,
så snart väderleken det tillåter,
begagna den i kapel,let varande
skolundervi snin,gen.

Sedan detta blivit avgj ort, före-
drogs frågan angående nya grin-
dar till kyrkogården jämte stake-
tets ombyggnad på tvenne sid;or
av den'sa,mma". Men det fär bli en
annan historia.

AIbert Zetterberg,
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Forsam/rngs-
Li Ä/ rönrkf fr,ronrka

I första numret av Ingaröbladet
orltalade jag det intresse, som äg-
nades f örsamlingens kyrl<ogård"
Arbetet aY nu lyckligen börjat.
En del upprensning har skett i
kyrkbacken och på kyrkogården.
Detta har bl. a. rneCfört att kyr-
kans uppvärmnin,g är tryggad för
innevarande bränslesäsong. Ge-
no,m avtal med boställsinnehavaren
förskaffade sig kyrkorådet ekvir-
ke till stolpar för kyrkogårdssta-
ketet och hrr A. Ärlund och C.
Andersson har under höstens lopp
uppfört ett nästan nytt sådant. Vi
tro, att alla bli tillfredsställda med
det" Om }<yrkogården står att läsa
rner på annat ställe i detta num-
111er.

Sedan kyrkorådet fätt i uppdrag
r-rtreda frågan om ny aitartavla till
lng'arö kyrka,, har konstnären Ei-
nar Forseth fätt i uppdrag in-
komma med förslag" FIan har va-
rit ute hos oss och gj ort' några
skisser. Dock har han på grund
av bristande tid ännu icke haft
möjlighet komma med sitt förslag.
Men när det komrner, vet vi, att
det är grundligt ö\'ervägt. Sedan
blir det kyrkostä,mman som äger
besluta. Krönikeskrirrarens me-
nin,g är, att medel för tavlan icke
böra uttaxera,s, utan att var och
en frivilligt skall fä lä,mna sitt bi-
drag.

I sj älva kyrkan har endast al-
tarruncien fätt ny kläd,sel. Den
gamla var sliten och fläckig.

Några av våra dyrbara kyrko-
inventarier ha blivit u,ppmärk-
sammade på den kyrkliga utställ-
ningen i Vaxholm. Vår av den be-
röm,de silversmeden Petter Berne-
gau förfärdiga,de vinkanna fick
högsta beröm + foto i Sv. Dagbl.
av d:r Karl Asplund. I kommande
n,ummer av bladet blir det kanske
tillfälle redo,göra n,ärm,are för kyr-
ka,n,s ttlös'a egendomtt.

Jag övergår nu till kyrkolivet.

Med tacksamhet noterar j ag
Ingarö Ilembygd,skörs värdefulla
medverkan vid högtidsgudstjän-
ster. K,ö,ren som på för'vånansvärt
kort tid vunnit aktningsvärd ru-
tin, är här väl förtj änt av det tack,
som inte fär utsägas på det heliga
rummet.

De mest besökta gudstjänsterna
aro 1 :sta sönd. i Adv., Julottan
samt ungdomens konfirmation och
första nattvardsgåilg, både när det
gäller församlingens egen och de
s. k. sommal'konfirmanderna. De
sistnämndas högtid, s'orrr firas på
eftersorrlmaren är årets stora ung-
dornshögtid, varvid ett hundr atal
pojkar från K. F. U. M:,s perma-
nenta läger vid llanstavik deltaga
med liv, lust och allvar. Irlämnda
läger kunde som,maren 1947 fira
sitt 25-årsjubileum. Vi gratulera
och önska god forisättnin'g !

Stiftsadj unkten Carl-trrik Wenn-
gren och skär:gårdsadjunkten An-
ders Thidevall ha i sommar glatt
oss med besök. Stockholms kristli-
ga studentförbund övervar hög-
mä,ssan i Ingarö den 28 september,
varvid dess liör bidrog till guds-
tj änsteo,S höj ande.

Sedan första numret utkom ha
f öilj änrd€ församlingsmedlemmar
avlidit:
Frans trrnil Löfborn född den l6/L

1856 och död den 5 juni 1917,
Emma Charlotta Fernström f .

Zetterberg född den 25/3 1871
och död den 20/9,

Karolina Sofia Florentina Alm f.
Åberg född den 6 / 1 1875 och
död den ll/l},

Anna Charlotta Harglin f. Karls-
son född deit 23 /Z 1867 och döcl
den 24/I0.
Vile de i frid och lyse derrr det

eviga ljuset !

trödda äro:
Per Ragnar lt{ilsson den 2/2 17947,

Kols'tröm,
Gunn-Britt Anna Kristina Nilsson

den 8/5, Sä,by gård,
Birgitta Ann-Margret Wreden-

mark,, ,den 25/5, Tjällmora,
Barbro Eriksdotter Severin den

3 /8, Skenora.

Vigda äro:
John Uno Severin och Vera Mar'-

igåretå Henningsson den L7 /5,
Hans Erik Anders6n och Ingegärd

Matil,da Eriksson den 2l/9,
Urban Gustav A]bert Greitz och

Birgitta Charlotta Westerberg
den LL/I},

Roteombudet,
är en ny befattning,föranledcl av derr

nya folkbokföringsförordningen. Rote-
ombudet skall hjälpa pastor och mantals-
skrivningsförrättaren samt i övrigt hålia
reda på vad som händer inom roten.

Roteombuden inom lngarö äro sex, vil-
ket gör c: a 10C personer pr ombud.
GrannkommLlnen Gustavsberg, -soln har
f yra gånger så mycket folk har f yra om-
bud. Härav skulle f ölja, att ombuden
på Ingarö ej skulle beliöva bli överan-
strärt gda. Men avstånden här äro ju myc-
kei större ån inonr Gustavsberg.

l{är följer en förteckning över rotarna
or-'h roteombuden:

1 [-enishaga och Beateluird: Sven Löf-
born.

?,. Bergvik, Brunnsnäs och Tjällniora:
Ivar Eriksson 

"

3. Brunn och Enkärret: Gustav Berg-
rut all.

4. l-ängvik, Evlinge och Björnö: I{elge
Westerberg.

5. Säby, Fågelvik. Tranarö, S. Lagnö,
Ingaröstrands Villaområde, Vallbo
och Ätervall: Albert Zetterberg.

6. Skenora och Skälsm ara: Melker l)ahl-
löf .

Till dessa ombud skall mantalsuirpgif-
terna inlämnas, helst igod tid före sista
dagen. Uppgifte rna, so'nr skola if yllas"
äro visserligen ganska ntånga och verka
i början rätt krångliga, men äro icke vär-
re än att det med litet god vilja går att
utföra: Dä var det värre nred bostads-
räkningen ! Till sist: glöm inte att under-
teckna balnketten !

"Sisfa budet"

Bertii Tallqvist och Svea Gunborg
Dalrlbo den L6/LI.
(övriga vigslar ha skett mellan

kontrahenter från annan försam-
ling).

Den kyrkliga sykretsen har un-
der året arbetat i den vanliga rå,S-
ka takten och dess försäljning
blev som vanligt talrikt besökt och
gav gott resultat. Det är också av
nöden. He'mmet för gamla står un-
Ce1' omfattande reparation. Två
gorla jubilayey, en sjuttioåring och
err sextioåring ha bidragit med
1.000

Så gå vi mot Jul. Ja'g önskar
alia en välsignad högtid !

Torsten Wanngård.
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i Ryssland.

Hur man roade tis Pfr Shnlyelfi l"WnI Miilnynn.

I det gamla Ryssland betrakta-
des jul och påsk liksom här i Sve-
rige s,orlr årets största helger. Och
de firades helt i religionens tecken.
Till dessa förberedde man sig ge-
nom lån'ga fastor.

Den strängaste vay påskfastån,,
och under de ,sju veckor, den va-
rade, fick man icke ata kött, mjölk,
åg9,, smör, socker. Och icke någon
matrått,, i vilken dessa ingredien,
ser ingick, fick förtäras. Lika,så
föreskrevs, det stor återhållsamhet
i nöj eslivet. Detta gällde i synner-
het fölrsta, fjärde och ,sjuncle vec-
kan,, då alla t,eatrar hölls stängda,
och även fi,skrätterna ströks från
matsedeln,.

Men den v€rckå som föregick
den,na långa fastetid var däre'mot
en nöj enas vecka,, under vilket fol-
ket roade sig oCh festade i förskott
för hela denna tid. Därför kalla-
des veckan för "S'mörveck an" .

Under he,la denna tid var restau-
ran,ge,nra överfyllda, och i hem-
rnerl avlöste bjudningarna varand-
Ya. Borden dignade av ratter, var-
av den, rrr€st karakteristiska var en
fingertj ock jästpannkaka, stor
som ett tefat. Denna pannkaka åts
endast under smörveck äfr, men den
var obli:gatorisk i varj e hushåll till
lunch e,ller middag. Man ät den
med smör sam;t dessutom med an-
tinrgen rsurgrädde, r,ökt lax eller
kaviar. Vid pannkaksätning tävla-
de man om vCIrrtr som kun,de åta
upp ffiest pannkakor. Det fanns de
som, kunde' äta upp ända till 10
stycken. Lik,som h,är hem,ma til{l
kräftorna tog man där en nubbe
till varje pannkaka, och då kan
man ju lä;tt förstå, att stämning-
en blev särdeles livlig.

Teatrar och andra nöj eslokaler
hade höpsäsong. Ooh på de stora
torgen annang:erades i städerna
allmänna nöjen i form av billiga
f,olkte atrar ,rxerd ko,rta men ratt
effektfulla förestdllningar, rsonl
speladeis om oc,h om igen hela da-
g€,rl. Där förekom också karus,el,-
ler, kälkbackar i stil med berg- och
dalbanor och mycket annat, roligt.

I städerna förekom vid den'na
tld också marknaden, där allt möj-
ligt billigt skräp oCh billi:Sa söt,sa-
ker fanns att köpa. På dessa mark-
nader brukade 'två gubbar med
trånga vita skägg och stora pälsar

HeIa året hade vi gätt och glatt
oss ät sko,lre'san, som vi skulle fö-
retaga efter examen. Kl. 8 på
morg:onen den I juni var vi nere
vid skolan,. Då stod redan en blå
linjebuss parkerad nere vid kyr-
kan. Med den ,bus,sen skulle vi fa
fara runt Mälaren. Det var femte,
sjätte och sjunde klas'serna. Med
magistern var vi 31 stycken. Re-
san gick först till Stockholm och
:sedan raka vägen till Södertälj e.
Där rastade vi och fick fritt strö-
va omkring i staden en halvtim-
me. Det vanligaste var då, att vi
köpte, en liten kringla av mässing.
Och så glace förstås. Men det blev
ett ganska kortvarigt minne.

När vi var ombord på bussen
irgen och på väg mot Mariefred,
började det rergna. Men snart sken
solen, och snart var vi framme vid
Gripsholm. Nu var det skönt att
tä äta, av smörgåsarna, som rnårrr-
ma hade skickat med. Så var
det då tid att gå in på borggården
till slottet. Vi fick veta, att slottet
var uppkallat efter Bo Jonsson
Grip, som ägde slottet i början av
1400-talet. Vi tittade också på de
fyra tornen, Griptornet, Vas ator-

och päIsmö,ss'or omväxlande berät-
ta roli,ga historier, som var rätt
så enkla men späckade med safti-
ga och kraftiga uttryck. De var
särskilt omtyckta av folket, och
hela dagen stod framför dem flera
hundratal gabskrattande åhörare.

För utt höj a stdmningen tiiläts
liönderna från grannsamhällena
under srnörveckan att driva skjuts-
rörelse i staden. De kom med irro-
kigt målade slädar och med gi'ån-

'ta band och många bjällror på häs-
tarna. Då gällde det för var och erl
att tä åka på en sådan släde, även
om han direkt inte beh,övde någ'on
skjuts. De rikare borgarna föl:etrrg
sådana lustresor med slädar för-
sipända med tre hästar, kända Lln-
der ben,ämningen "troj ka" .

Det 'myckna firandet mås,te ta
mycket på krafterna, och det är
inte underligt, att många kände
sig dagen efter, när de skulle bör-
ja rsitt arbete på mråndag'en. Med
vad gjorde väl det? De hade ju sju
veckor att ta igen sig på.

net, Fängelsetornet och Teatertor-
net.

Inne i slottet besåg vi bl. a. det
rum, där Johan III satt fängslad
med sin Katarina Jagellonica i 4r/z
äY. lVlen det var inte bara Johan,
som sutbit fängslad här. Även Gus-
tav IV Adolf satt i fångenskap
på Gripsholm, innan han tvinga-
des i landsflykt. Och slutligen
stackars Erik XIV, som också var
fången här under många och svå-
Ya ä,Y. Vi ha,de tur,en att tä en
väldigt trevlig och bra ciceron. Det
var så tyst i salen,, när han talade
o,m t. ex. Johans och Eriks fiend-
skap eller om Gustav III: s teater-
föreställnin gay. Det var för resten
två andra skolklasser där, så vi
var väl ett hundr atal åhörare. Så
gick vi då över vindbryggan, igen
till vår snälla buss, som väntade
så tåligt på oss,. Vi åkte in i Marie-
fred och var väl där en 20 minu-
ter och hann smaka på glacen där
också. Så bar det i väg till Sträng-
näs, och bussen körde upp till Tu-
ristföreningens vandrarhem, där
vi skulle ligga på natten. Pojkar-
na fick ligga i ett hus, flickorna i
ett annat. Vi fick ligga i sängar,
som stod över varandra. Först sat-
te vi in vära grejor och fick veta,
i vilken säng, vi skulle ligga, såA. Tullander.
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gick vi tillsammansr ut på sta'n.
Det var förstås domkyrkan vi
skulle titta F,å.

Vi börj ade med a,tt gå upp i tor-
net. Det var ganska tröttsamt och
besvärli,gt, för trappan var så
trång, smal och brant. Och den
liksom aldrig tog slut. Äntligen
var vi då uppe, och det var då verk-
ligen en fin utsikt därifrån. En
del av flickorna, vart förstås räd-
da, och börj ade gå ner genast. De
tyckte, de,t var så hemskt högt.
,i'{är' vi hade kommit ner alla igen,
gick vi in i kyrkan. Det skulle kun-
na bli en hel uppsats av allt, som
där fanns att se,. Där fanns t. ex.
KarI IX: s och Sten Sten Sture den
äldres och Karl Karlsson Gyllen-
hjelms g:ravar. Vi såg också Gus-
tav II Adolfs rustning liksom Karl
IX: s kr,ona, spira, och äpple. Me-
dan vi gick omkring i kyrkan och
tittade, satt domkykoorganisten
och spelade. Magistern gick fram
till henne och frågade, om hon vil-
le spela "Härli,g ar jorden". Det
ville hon,, och vår klass sjung till.

Nu var d:et tid att gå och ä,ta.
Vi ät på ett ställe som hette Pen-
sionat Ha,ga. Och tänk vad kött-
bullarna smakade bra ! - J a, sen
vi vilat oss litet, fick vi gå ut på
egen hand och tittade på staden,
men kl. r/zg skulle vi vara tillba-
ka till vå,nrd'rarhermmet. Så låg vi
då och språka,de en stund. Men
snart sov alla.

N,är vi vaknade nästa morgon,
sken solen in g€fro,rn fönstret och
fåglarna kvittrade. Klockan ätta
skulle vi ata, frukost på pensior]år
tet. Men nu var en av pojkarna
försvurrfr,en. Han hade gått ut på
stan ensam tidigt på morgonen,
Vi kunde, inte hitta honom. Magis-
tern, var både arg och nervös. Vi
måste gå och ata, utan,,de,n försvun,
ne poj ken. Därefrter skickade rJrå-
gistern ut fyra, pojkar, som skulle
leta på s,ta'n efte honom. De skul-
le vana tillbaka efter en halvtim-
me. Efter en stund kom en av dem
tillbaka, me,d den försvunne. Sedan
"spej arna," återvänt, kunde vi
fortsä tt,a.

S'å åkte vi direkt till Eskilstuna.
Där parkerades buss€rl på "Stora
T'orget", och så gick vi i samlad
trupp till Rademachersmedj&r, där
vi, fick se. gamla, ske,dar, knivar,
saxar och mycket annat, som till-
verkats i E'skilstuna. Vi beundr,a'
de o'ckså springbrunnen vid stora
torget med alla de många statyer-
na omkring.

Sedan lång tid tillbaka har den
elektriska energin utn;rttj ats som
hjälp i människans kamp för till-
var,on. Dock i mer eller mindre
grad. Under krisperioden från
l9L4 blev den mera känd och ut-
nyttjad i Sverige. Den bidragande
orsaken till detta var j u som be-
kant bristen på oljor. Sedan dess
har en enorm utveckling på områ-
det gj ort, att elektriciteten nume-
ra tjånar människan på snart sagt
alla områden.

Den lyser, värmer, arbetar och
läker. Den är live't i allt. Men fast
den är så alldaglig, aY begreppet
elektricitet för de flesta ganska
dunkelt. Vad är då elektricitet för
något ? Ja, den frågan kan nog
ingen riktigt besvara, men vi be-

Vid L/z-Itid,en startade vi från
Eskilstuna med kurs mot Väster-
ås. Nu passerade vi Kvicksund,
över vilken det gick en ganska
lång bro. Vi var nu inne i Väst-
manland. På vägen mot Västerås
skulle, vi titta på Tidö slott. Vi
fick tyvärr rnte komma in i slot-
tet,, endast in i slottskapellet. Men
vi fick låra oss, a,tt där hade Axel
Oxe,nstj erna bott. Han hade också
låtit bygga; slottet.

När vi rr,u hade ko,mmit till Väs-
terås, \/ar det inte utan, att vi var
litet trötta. Vi hade j u tätt se och
uppleva så mycket. Vi orka,de i alla
fall gå till domkyrkan. Det var
mening€tr, att vi sl<ulle Sä upp i
tornet där också. Men där höll man
Irå och reparerade, så det gick in-
te ata; gä dit. I dornkyrkan var
Per Brahe och Erik XIV begrav-
na. - Klockan fyra var vi på l(on-
sums restaurang: och ät midCåg,
cch kiockan fem lämnade vi Väs-
terås i bussen. På vägen ut såig vi
A. S. E. A: s väldiga anlåggningar.

J a, så var det egentligen inte
mycket mer att skriva om skolre-
så,n. Ty Enköping for vi nästan
bara igenom. Vi var bara av och
smakade på glacen. 

- Så var vi då
hemma på Ingarö igen vid r/29-
tiden på kvällen. Och det fanns
verklig.t mycket 

*att 
berätta för

dem där hemma om allt, vi sett
och upplevat på denna trevliga re-
sa.

Birgitt'a + Anna-Greta*lnger
+ Inga'.Britt.

elektriska.
härskar den och leder den vart vi
vill. Vi kan, få den stark eller svag,
vi kan mäta den i stora eller små
mängder.

Det skulle bli ett alltför långt
inlägg att närmare Sä in på för-
klarin gar inom e,tt ,så mångsidigt
område som detta. Min mening äv
därför att g'enom Ingarötidningen,
i den mån jag kan, ge en, del råd
vid uppkomna fel i de elektriska
anläggningarna.

Orsakerna till fel kunna vara
gnånga,, både då det gäller linj e*

Som inomhusfel. Först något om
de vanligare linj efe,len :

Vid å,skväder uppstår nästan, all-
tid fel i linj eanläggning a,Yna, som
många gånger kan ta, rätt lång tid
att laga.

Fåglar flyga rätt ofta genom
linj enäten och sätter trådarna i
,gun,gning, så att dessa beröra var-
andra, varvid s. k. kortslutning
uppstår. I stormväder kan träd
och grenar brytas av och gå in
över linj erna. Ävenså kunna ,över-
belastningar från störue anlägg-
ningar förors aka, fel m. m.

Skogshuggare fälla ibland träd
på linj en. Sådana f el taga i regel
rätt lång tid att la,ga, då syndaren
i de fle,sta fall uraktlåter att tala
offi, var felet aY beläget på grund
av rädsla för efterräkninga,Y. Nu-
merar följ er alltid åtal på sådan
för,seelse.

Detta var de vanligaste linj efe-
len. Ittru till inomhusfelen.

Först ! Reservlyse bör alltid fin-
nas till hands.

Om hela lägenheten aY strömlös
så tyder detta på a,tt huvudprop-
pen har ,gått. Om endast vissa d'e-
Iar äro utan str.öm, är det säkert,
att någon propp i gruppcentralen
ar trasig.

L'ä,t oss ru, innan vi gå in på hur
proppar bytas mot tryå, tänka ef-
ter, hur denna viktiga detalj fun"
gerar, och vad som kan vana orsa-
ken till att proppar gå. Varj e led-
ning, ,g€rro,ffi vilken elektrisk strö,m
passerar, uppvärmes något. Utsät-
tes denna ledning för alltför s'tark
ström, kan den bli glödhet och or-
.qaka eldsvåda. Proppar måste fin-
nas 'för att 'skydda ledningarna
mot för stark ström. Den ar allt-
så en brandvakt i den e'lektriska
installationen,. Den år genomdra-
gen av en liten silvertråd,, som
smälter, ,oln strömmen blir större

]{ägra räd angäende det
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än den, varmed propper är stämp-
lad. Förväxling mellan svagare och
starkare proppar förhindras där-
igenom, att bottenkontakten har
olika diameter för olika proppstor-
lekar. Om man vill ha starkare
proppar, ,måste ffiån, ha hjälp av
en fackmåilr.

Orsaken till att en propp går, år
vanligen isolationsfel, direkt kort-
slutning eller överbela,stnin,g. Iso-
lationsfel i de fasta ledningarna
år svårt att iokalisera och för dess
avhj älpan,Ce är det bästa att anli-
ta fackman.

Kortslutning beror i allmänhet
på fel i någon sladd, lampa, stryk-
järn eller annan apparat, som där-
för rmåste repareras eller utbytas.

överbelastning uppstår, om man
kopplar in för många e'ller för sto-
ra lampor eller appara,ter på sam-
ma gruppledning. Kaminer ge of-
ta orsak till överbelas,tning.

Tag först reda på vilken propp,
som gått och skruva ur den. För'
sök aldrig att tä ut den med till-
hjälp av metallföremåI.

Tänk efter, varför proppen har
gått. Förstår Ni att det är överbe-
lastning, då är rs,a,ken lätt avhjälpt
genom att Ni kopplar bort en del
av belastningen. Misstänker \Ii,
att det är kortslutning i någon
sladd, la,mpa eller åp:påråt, koppla
då ur denna. Är l.ti osäker på or-
saken, måste i.[i förs,ö'ka leta re-
da på felet mera metodiskt. Det
är ingen id6 att för,söka den ena
llroppen efter den andra, så länge
felet aY kvar.

Vill Ni göra en metodisk fel-
sökning, så kopp,lar Ni för,st ur all
belaistning på gruppen och sätter
iri en ny propp. Går proppen, fast-
än alla lampor och apparater äro
bortkopplade, är det ant,agligen
isolationsfel i de fasta ledningar-
ilä, varför fack,man bör tillkallas.

Håller prop,p€o, är felet tydligen
att söka hos någon av de bortkopp-
lade apparaterna eller i någon
sladd. I{i kan pröva vilken appa-
ra,t det år genom att, koppla in en
i sänd,er. Det år tydligen kortslut-
ning i ,den, för vilken proppen gär.

Elektriciteten möter oss över-
allt i vårt dagliga arbete och är
oss en, god och pålitlig tjänare,
För att ,d,en skall förbli det, måst,e
den dock handhava,s med omtanke.

Un,derskatta därför icke de,s,s
faror utan tänk Eder alltid för, när
Ni handskas med de elektriska ap-
paraternra,. Använd aldrig bristfäl-
liga apparater I Einar Fransson.

Eld ombord,
D'e;t var i början på 3O-talet. Vi

hade kommit till slutet av januari
måna,d. Jag skulle i ett visst ären-
de till Bi,skopsö, som ligger strax
Föder om Nämndö i havsbandet.
To,g därför motorbåten vid Askar-
vik och ga,v mig i väg. Det var
ätta minusgrader ett förhållan-
de, som kom att tä en viss bety-
clesle i detta samrråthang. J ag var
nu ute i Ingaröfjär.den och börja-
$e ,se Nämndö i öster. Motorn gick
inte bra. Den började hacka be-
'tänkligt. J ag försökte göra en lii-
ten undersökning och fann snart,
att frostbildning uppst ätt på för-
gå,Sårerl. Men det var ju inte myc-
ket att göra ät den saken ute på
sjön, tyckte jag.Jag hoppades
kunna ta mig fram till BiskoFSö,
så skulle jag väl där kunna avhjäl-
pa felet.

Men motorn gick allt sämre.
Det var fara värt, a,tt den snart
.skulle 'stann a. - Det var ingenting
annat, än att försöka avhj älpa fe-
let redan nu. Så tog jag en trasa,
häll'de litet bensin på den, tände
eld och skulle med den, värma upp
förrgasaren. Men därvidlag fattade
he,la motorn eld. En myckenhet
bensin hade j u frusit fast på mo-
,torn, och den brinnande bensinen
forsade ut i båten.

Vid en dylik situation är det na-
turligt, att man gör ett överslag
av lämpli ga ätgärder, som bör vid-

Fiir En frvgitt som
nllu hn yfrit lill . . ..

1. Sjukpenning varje dag under
två ät.

2. Lakarvårdsersättning.
3. Sjukhusvårdsers ättning och

ersättning f ör intagningskost-
nader.

4. Moderskapshjälp.
5. Barnf örsäkring utan

avgif t.

GUSTAVSBERGS OCH INGARO

ERrÄnDA SIUKKASSA
Talilåsen 20, Gustavsber g. Tel. 156

Po'stgi,ro 138630

Exp.-ti'd värdägär,utom lördagar 9,00-
13,00. Mån,d'., o,ns,d,. o. fred. dessutom

16,30-19,30

tagas. Stannade jag bara, kvar orrr-
bord, ,skulle jag snart vaya upp-
bränd. Ho,ppade jag överbor,d och
lyckades j a,g ta mig i land på nå-
gon av kobbarna i närheten, skulle
jag troligen snart frysa ihjä1. I)et
fann ju inte folk på någon av dem.
Vad var att göra ?

Liksom driven av en instinkt
ryckte jag a,v ,mig min trench-
coat, doppade ,den i sj ön och kas-
tade den över den brinnande mo-
torn. Flammorrlå u,pphör'de att slå
upp. Jag föresrökte täppa till och
lyckadesi på detta sätt kväva el-
den. Med några gamla dukar, som
jag hade omborrd, gick det för mig
att också klara de mindre eldhär-
darna, som redan uppst ätt här och
var. J a,, sedan j ag tagit igen
nrig en smula, måste jag tänka på
att ta mig iland till Biskopsö. Det
,gick efter många besvärligheter.
Väl ditkommen, hade ja,g all möda
att tä motorn i sådant stånd, att
jag skulle kunna, taga mig hem
igen. '

J a, detta var en liten episod,
som säkert fler srkärgårdsbor än
jag varit med om. Och kanske nå-
igon annan kan komma i den si-
tuatiorlen.

K. Lindström.

Nar siken går mot land.

Att fiisken har sin bestämda tid
när den "le,ker", veta vi väl alla.
När denna, tid är inne för de olika
fiskarterna kanske däre,mot inte
alla ha reda på. För somliga fiskar
är lektiden inne på vår'eh, för and-
ra på ,soimm,aren. För siken inträf-
far däremot den stora händelsen
på hösten,, utrgefär från 10-20
november för de inre fiskevattnen
och något tidigare för de yttre
fjärda,rna,. Vid denna tid drar sig
siken urFF mot de grunda sten-
stränderna, och det är inte ovan-
ligt, att man där fär se sikstim-
men,, n,är de kom,mer mot land på
sin giljarfärd.

När den tiden är inne, vaknar
o,ckså rovdjursinstikterna, hos
människan. Och alla, som ha nät
och något vatten att fiska på, far
säkert ut at,t pröva sin fiskelycka.
Var skall man då lägga sina fångst-
redskap ? Jo, helst i stenstränder,

FRÄN SJONI

s ärs kild
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men man behöver inte helt bli utan
fångst,, om man lägger också på
andra ställen. Vi lägger alltså våra
nat, först några längs stranden på
lämpligt djup och de övriga rakt
ut från land. Ha,r rri tur, kan vi re-
dan på hemfärden tä fångst på de
för,st lagda näten. Sen har vi bara
att hoppas ,på nästa d'ag.

Vi stiger up,p i dagnin,gen, dra
upp rullgardinen och ser på vädret
oc,h term'o,metern, gnuggår s,öirnnen
ur ögonen och ser åter på terrno-
metern. Nio grader kallt och snö !

Det blir bärst att ta på en extra
tröja. Pjäxorna dras fram ur gaY-
deroben, skidbyxor och ett extra
par vantar fullborda utrustningen.
Och så en håv förstås, i fall fing-
rarna skulle bli för styva att ta
upp fisken med.

Nu bär det av ut på sjön. Den
ligger alldeles stilla, träden på
stränderna stå vita och snötyng-
da. Den nya dågen har kornmit"
Den år oförglö,m,meligt vacker. I
hast dr,ar rri upp näten. Allt emel-
l'anåt blänker det; i vattnet, och
allt fler fi,skar halas in. Ibland hän-
der det också, a,tt de vinl<ar åt oss
och försvinner, innan vi fått dem
inom räckhåli. Vi sätter igång mned

en " äkanbrasa" för att få lite vär-
me i fingnarna. Fångsten blir gan-
ska god o,c,h för fiskaren återstår
nu att hänga upp näten till tork
och att reda ut, vad som blivit till-
trasslat. För de fle,stå är nog detta
ett tvivelaktigt nöj e. Även lag-
ningen av näten vid fiskets slut
anses inte heller s,å nöj samt. Men
när nästa fiskesäsong närmar sig,
år alla besvärligheter glömda och
alla vill ,börja det stora nö,jet igen.
Att fiska si]< är ett nöje.

F iskart jcintan.

Norins Cafe
Aterwall

Rekommenderas !

GOTT KAFFE

och god

SOCKERDRICKA

Tel. Grisslinge 49

Europahjälpskommitten ä Ingarö har
fortsatt sin verksamhet med insamling av
kläder, skodon och penningmedel. Även i

är ha vi mötts av välvilja och förståelse.

-- Sålunda har en stor mängd kläder och
skod'on s'kän,kts och av k,ommitten vidare-
bef ordrats, denna gån g till en uppsam-
lingscentral i Gustavsberg.

En soare har även iår hållits, varvid
Nordiska Kompaniet återigen visat sin
välvilja genom att upplåta sitt semester-
hem för festens hållande. Som frärnsta
dragningskraft hade kom,mitten lyckats
erhålla ingen mindre än forskningsresan-
den Sten Bergman, som på sitt vanliga
sympatiska och medryckande sätt berät-
tade o,rl asiatiska äventyr, illustrerade
med skioptikonbilder. Vid,are förekom
musik, film och en livligt applåderad frå-
gesp orttävl an.

Hembygdskören under kantor Magnus-
son lät sina vackraste toner flöda, och

allt var fri)jdi och gamman.
De insa.mlin,gsbössor, som varit utplan-

terade i handelsbo darna, på posten och i
skolan, ha vittjats på sitt innehåll, som
utgjorde en sammanlagd sLlmma av över
70 kronor.

Det ekonomiska resultatet av -qoaren
jämte erhållna gåvor blev brutto kronor
1.A44:05. Omkostnaderna utgjorde kr.
398:90. Behållningen kr; 645:15 har in-
sänts till postgirokonrto 900700. Och i

skriyande stund sitter signaturen och vän-
tar att få höra den önskeskiva spelas,

som vi gick miste om i fjol och som i

stället spelades för änefru'feolinda Jöns-
sou i Tranås m. fl.

A. Z-g.

Bakverk

REKOMMEI{DERAS

Sälj es i samtliga affårer

Ilet hiinns påt smnhen
Ilet su'n$ pft etiketten

" Apoteka rn eg," S ocke rd ricka kän ns

även lätt igen på den blå etiketten.
Denna utgör en ,garanti fö r att Ni får
verkligt förstklassig och god socker-
d ricka. " Apote,ka rn es" S ocke rd r icka
finnes ilivsmedels-, speceri- och me-

ieriaffärer där följande priser gälla:
helflaska med patentpropp 4O öre % l.

flaska 25 öre. Serveras riven på re-
stauranter, konditorier och f riluf ts-

seru ertngar.

Rapport från Europa-

hialprkommitt6n.

t "Apotekarnes

Sockerdric
'ka

Lännersta Bageriets

ELIN ]\ORMAI\
DIVERSTHAI\DTL

SKALSMARA

Ingarö

BETALD

ANNONSPLATS

å Ingarö
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IN E Aft fiBTTft!

röp KvAIITET HOI

lnniln Ni lur hussen hem provinntevn

i vår vålsorterade livsmedelsbutik.

Folkungagatan 114 ll6,

LIVSMEDEL

Kaffet för finsmakaren
är Blå Fönstrets Extra

sälj es på Ingarö hos

Vallbo

Adr. Återvall, Ingarö
Tel. Grisslinge 71

Alla slag av gjutna cementvaror

Grus, sand, fyllning

EN GOD JUL
och

Cement- &

Byggnadsvaror

Säby Diversehandel
Per Bergkvist

REKOMMEI{DERAS

Tel. Grisslinge 2

EN GOD JUL
och

ETT GOTT I{VTT ÅR
tillönskas vänner och kunder.,

å Ingarö

Målerifirman

ETT GOTT NYTT Å&

tillönskas vänner och kunder.

Albert L. Carlson
Manufaktur & Herrekipering.

Gustavsberg

vb^

Lirrdgren & Soner

Ragnar Nilsson
Speceri & diversehandel

Tel.FilhamnS&54
och

Helg" Dahllaf
Speceri & diversehandel

örsundet

EI{ GOD JUL
och

ETT GOTT NYTT ÅR

tillönskas

Vänner och kunder

Gustavsbergs Bageri

Clres Larsson

IJmeå lg47 - Lars,son d C:os Tryckeri

Klinten
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Som,mar o,ch so| över g'rönskande cingder,

Blommor o,ch blader vi plocka i mcingder.

Midsommarstång'en i all sin glans

Bjuder oss alla tilt lek och dans.

Violer och blåklint, konvaljer och klöver

Av sommarens rikedont allt vi behöver

Att binda till kransar - sam seden cir hcir

I blommornas högtid, som kommen nu cit.

HOGSOMMARTID.
la, den vi nu fira i gl(idje och go,mman

Båd' gamlo och unga hcir alta tillsamntan.

I ringlekens virvlsr en roliger dans

Man spelar och sjunger om krona och
krans.

Till bryggan man kommer i lövprydda
båtar

Och spelemcin drar sina handklaverslåtar.

Och pojkar och flickor nu gå par om par

Till dansen på cingen i sornmarens dar.

I',lcir slcingpolskan går, ingen stilla dd
sitter

Hejsan och tjo,san i benen det spritter.
I flygande llcing bcir det ev i galopp
T y hcir ska det dansas till solen går

opp.

Se, skcir gårdens tös, drir hon plockar på
cingen

De nio små blomster att kigga i scingen.
Och midsom,marnatt'en bland blommorna

dcir
H on sover och drömmer om gossen sri

kcir.

A. W.

[f^ lf -' I
l';=(-' I
l.:,' 'f?o I

I^ V;l

l,"r:,'l /
E.&v- /:^/
i,.- ä
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Utgiven av Ingarö Hembygdskör

Ansv arig ut giv are :

Stig Magnu,sson, Tel,. Pilhamn 7 4

R e daktionsko mmitt e :

Torsten Wanngård, Tel. Pilhamn 2

Ragnar Nilsson, Tel. Pilhamn 3

Viktor Tullander, Tel. Grisslinge 3,4

Expedition:
Pilhamn,s skola, Tel. Pilhamn 74

Upplaga: 700 ex.

Pris pr lösinumlTl'e r: 60 öre

In6nvii Enntvwru.
Då kantor Magnusson bad mig

skriva om något, som kunde vara
av allrnänt intresse f ö'r Ingarö,
kom j ag att tänka på den brännalt-
de frågan om samlingslokaler,
brandstation och tvättinrättning.
Jag vill här lämna en kortfattad
redogörelse f ör huru j ag tänkt
mig utf ormandet av de centrala,
ännu ostyckade partieYna av
Brunn.

Som väl alla vet, har under de
senaste åren ett flertal ingaröbor
lyckats realisera tanken på ett
eget hem. Huvudparten av dessa
byggnader ha förlagts ä de båda
tomtorrrrådena på vardera sidan
om stora landsvägen mellan Kol-
ström och Brunns Gård. Att just
dessa områden blivit så omtyckta
för egnahemsbebyggelse fär väl
bland annat tillskrivas dei faktum,
att vi här ha Ingarö naturliga
centrum. Eknäsvägen, Mörtviks-
vägen och vägen från Tj älhnora-
sidan sammanstråla här rnot kyr-
kan, skolan och ålderdomshemmet.
Områdets naturskönhet och den
för bostadsbebyggelse i allmänhet
väl lämpade terrängen bidraga na-
turligtvis att öka dragningskr af-
ten, liksom närheten till detr så,

betydelsefulla busslinj en.
Redan nu ha från Brunns ägor

avstyckts över tvåhundra tomter.
I och med planläggningen av det
ännu orörda området kring sj älva
gården och söder om denna skulle
r,'i erhålla ett tillskott av ytterli-
gare cirka tvåhundra tomter, av
vilka över hälften skulle göras re-
lativt små och förses med led-
ningar f5r vatten och avlopp. Des-

sa tomter äro alltså avsedda för
egna hem, medan de' större och
längre bort belägna tomterna skul-
le bebyggas med sportstugor:.

På båda sidor om landsvägen
bortom det stora grustaget skulle
marken reserveras för småindu-
stri, varigenom arbetsmöjligheter
skulle skapas inom den egna kom-
munen och i närheten av bostads-
bebyggelsen. Huru värdefullt det-
ta skulle vara, behöver väl knaP-
past här påpekas. önskemål i en
sådan riktning ha för övrigt tidi-
gare framförts i denna tidning.

Ytterligare en fräga, som sär-
skilt för ungdomen åt av största
betydelse, år anläggandet av en
idrottsplats på plan mark, som ät
relativt centralt belägen och dess-
utom ansluter sig till ett Parkom-
råde. Även denna fräga skulle nll
bringas ett steg närmare sin lös-
ning i och med att mark reserve-
ras på nuvarande åkermark i när-
heten av avtagsvägen till Fager-
holm.

Då den bofasta befolkningen så-
ledes på ett naturligt sätt kommer
att sa,mlas med sin tYngdPunkt
kring Brunns Gård, år det också
på sin plats att här utforma ett li-
tet samhällscentrum, dit alla lo-
kaler för det allmänna behovet
och intresset koncentreras. Norr
om landsvägen vid den nuvarande
busshållplatsen vid Brunns Gård
har jag' således tänkt mig utfor-
ma ett litet intimt torg, kring vil-
ket samlingslokaler, butiker, post,
telegraf och telefon, hobbylokaler,
daghem för barn m. m. skulle för-
läggas. I anslutning härtill sirulle
brandstation och tvättinrättning
tä sin naturliga piacering i cen-
trum av bebyggelsen. Härmed
skulle även det stora problemet att
skaffa mark för dessa byggnader
bringas ur världen.

Då behovet av samlingslokaler
pockar på en snar lösning, borde
den f ö,rsta byggnåd, som f örläg-
ges till nämnda centrum, \/ara det
tilltänkta Folkets Hus. Redan
namnet innebär ju, att det är frå-
ga om en byggnåd, som bör kun-
na utnyttias av så många som
möjligt, heist av alla. Viilkoret
härför år ju, att den förlägges så
centralt som möjligt. Då den nu-
varande Folkets llus-tomten vid
Återvall inköptes, hade väl ännu
icke tanken på Brunn som ett na-
turligt centrum utkristalliserats.

Ingarö Folkets Hus-förening be-
gärde i år tillstånd att tä flytta

sin dansbana för att bereda plats
för sitt tr)'a hus. Planarbetet med
det centrala Brunn var då så långt
framskridet , alt j ag ansåg mig
böra upptaga till diskussion med
föreningen lämpligheten av att sö-
ka flytta den planerade Folkets
Hus-byggnaden till Brunn, där
den otvivelaktigt finge sin rätta
förläggning. Jag bad ordföranden
snarast taga upp frågan på ett
sammanträde och erbjöd ,mig att
med kartmaterial vidare utveckla
mina synpunkter. I slutet av mars
fick j aS i brev tyvärr det beske-
det, att styrelsen icke kunde god-
känna mitt förslag, då frågan för
f öreningens del ans'ågs vara för
långt framskriden.

Enligt uppgift i dagarna från
Folkets- Hus-föreningarnas riks-
organisation kan emellertid i bäs-
sta fall byggnadstillstånd erhållas
först i höst. Det förefaller således
icke, som om vi vore oåterkalleli-
gen för sent ute för en förändring
i gynnsam riktning'. För en_ kom-
mun av Ingarö storlek ar det j u
knappast möj ligt att uppföra sam-
lingslokaler såväl vid Brunn som
Återvall.

För alla dem, so,nl redan nedlagt
ett uppoffrande, f rivilligt arbete
för att tä samlingslokaler till
stånd, bör det ju vara angeläget,
att resultatet av deras bemödan-
den blir det bästa möiliga.

!'ör dem, som äro intresserade,
skall j ag med nöj e demonstrera
mitt förslag till samhällscentrum
vid Brunn jämte närliggande om-
råden för bostäder och småindu-
slri. Det år min förhoppning', att
intresset skall visa sig vara stort.

K u r t H o I I s t r a n d,

Sedan detta skrevs, har enl. tll)llgift
frågari om den tilltänkta satrtlingsloka-
lens placering iagits upp till förn)'ad l-le-

handlin g.

Red:s altnt.

Smide & Plätslageri

A. Rudbäclt

Tel. Grisslinge växel
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Bishopsyisilnfi nnnn lgfll .

Vid biskopsvisitationen 192I
togs ovanstående bild av dåvaran-
de pastor och klockare samt k)"-
ko- och skolrådsledamöter. Per-
sonerna äro komminister Axel
Jonson, kyrkovärden A. F. I{or-
m.an, kyrkovärden A. Svensson,
ledamöterna Per Nilsson, (seder-
mera kyrkovärd) disp. Rutger
Heijl, skom. Alfred Vallentin (se-
dermera kyrkovärd), förvaltaren
Birger Bäckström samt klockaren
C. G. Raquette.

Det berättas, att ärkebisl<op
Itlathan Söderblom, som då vat'
visitator, när han skulle Sä in I
den gamla prästgården yttrade:
"Böj djupt ditt huvud lr{athan Sö-
derblom, när du stiger över trös-
keln till Samuel öd,manns boning !"

Ur v. pastor Jonssons till visi-
tationen avfattade ämbetsberät-
telse inhämta vi, att f o I k-
mängden i Ingarö då var 890.
Den hade alltså stigit. 1903 var
den 726. Antalet skolor var
tre (Baldersnäs nytillkommen).
Pilhamns och Skälsmara skolor
hade s. k. Cz-form och varannan-
dagsläsning. De flesta skolbarnen
hade skolväg av närmare en mil
(fram och åter). Ur Lundevallska
fonden erhöllo behövande skol-
barn under den kallare årstiden
en mugg varm mjölk och ett bröd.
Större delen av socknens hund-
skattemedel användes till fria
böcker m. m. ät fattiga skolbarn.

D o p i kyrkan hörde då till un-
dantagen. Odöpta voro i hela för-
samlingen endast 2. (Vid sista vi-
sitationen 3.) Okonf irrnera-
d e voro L92L likaledes 2 (varav
en dövstum). 1948 var antalet 27 .

Antalet villaägare var
I92L omkr. 100 (nu c:a 800). Pas-

tor Jonsson klagar ,över att dessa
"bankdirektörer, läkare, rådmän,
grosshandlare och fabrikörer m.
fi.u' icl<e besöl<a l<yrkan och utbris-
ter : "I Stockholmstral<ten behö-
vas sannerligen v i I I a m i s s i o-
n ä r e r !" Inom parentes kan det
närmnas, att pastor Jonsson var
en varri beundrare av dåvarande
kaplanen i Älvdalen, den frisprå-
kige Sam. Gabrielsson. I visita-
tionsprotokollet av l92L läsa vi bl.
a.: "Komminister Jonsson ville ha
bort allt skoltvång', då detta al-
drig kan uppamma intresse för
skolan. Visitator (Söderblom) höll
före, att skoltvånget vore nödvän-
digt och att tack vare detta Sveri-
ges folk knappast behövde räkna
med analfabeter."

Protokollet förmäler, att Söder-
blom den 27 aug. kl. 3 besökte Pil-
hamns skola i Ingarö och åhörde
där en lektion i småskolans 1 och
2 klasser av folkskollärare Karl
Lindström. Visitator lät eleverna
sjunga en sång, varefter han själv
satte sig ned vid orgeln och sj öng
för de små, som andaktsfullt lyss-
nade, den gamla visan "I en mörk
oändlig skog". Såväl barnen som
övriga närvarande torde sent
glömma det intryck den enkla vi-
san gj orde vid detta tillfälle.

Kl. 5 em . vay gudstj änst anord-
nad i Ingarö kyrka, som var prydd
med blommor och eklöv och upp-
lyst med ljus på altare och predik-
stol.

Efter avsjungande av ps. 204:
2-4 samt bön av visitator, an-
ställdes förhör med de tillstädes-
komna barnen av f-or Pilhamns
skola hr Lindström, för Skälsm ara
skola fru Backman. Och för Bal-
dersnäs skola fröken lVlagnusson.

Därefter samtalade visitator
med barnen och ställde några frä-
gor till senaste års nattvardsbarn,
vilka befunnos ha god kristen-
domskunskap. Pastor Jonsson ta-
lade över 1 Mos. 28, L7 "Här bor
visserligen Gud", ärkebiskop Sö-
derblom över Joh. Upp. 3: 11 "Håll
fast det du har, att ingen må ta-
ga din krona".

Den 14:de sönd. e. Trefaldighet
var gudstjänsten sammanlyst till
Gustavsbergs kyrka. Officierande
var kontraktsprosten Axel Rietz
och komministrarna J. Sundman
och A. Jonsson. Predikant var
kyrkoherde T. Norman. Som ett
unikum må nämnas, att den be-
r',ömda Budapestkvartetten mellan
gudstjänsten och visitationsstä,rn-
man utförde två sonater av Beet-
h oven.

T. W.

Vid inköp av kläder vänd Eder

meg förtroende till

]ltrDlll6 tARt5501t

HERRKONFEKTION

IIERREKIPERINC
1:a kl. beställningsskrädderi

Folkungagat. 98.

' (i'* närheten av busshållplatsen )

.. I Infrarolsot' o
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CARt CEDERSTRONIT Sueriiges fCIrsce f0yg@r@o
som över huvud taget utde-

Den som vandrar över Ingarö
kyrkogård, som nu på sommaren
är så underbart vacker , kan
knappast undgå att lägga märke
till ett grav,monument, högre än
alla andra, på vilken följande in-
skription kan läsas: "Carl Ceder-
ström Sveriges f örste flygare

född d. 5/3 1867 död d. 29/6
1918". Ovan dessa ord år det Ce-
clerströmska vapnet ingrav erat,
och längst upp på stenen synes en
örn färdig till flykt. Här vilar allt-
så den på sin tid så namnkunnige
"Flygbaronen". Som det just i da-
gärna aY 30 är sedan denne rYkt-
bare man avled, kan det kanske
vera på sin plats att här ägna
hans person och gärning några
ord.

Friherue Carl Cederström föddes
ä Sanda gård i österhaninge soc-
ken den 5 mars 1867. Han var son
till f riherren fil. dr. Anders Ce-
clerströfri, tiil är 1894 fideikom-
missarie ä Beatelund. När fadern
detta är avled och äldre brodern
Anders ärvde fideikommisset, fick
Carl övertaga arrendegården
Brunn. Under stör're större delen
av sitt liv fick han därför båra
namnet "Kalle på Brunn", vitt-
nandc om den stora popularitet
iran åtnj öt.

L,antbruket tillfredsställde dock
icke i längden hans stora ford-
ringar på rörlighet och omväxling.
Han begav sig ut på långfärder och
vistades en längre tid i U. S. A,
Efter hemkomsten startade han
det så kallade Bilbolaget i Stock-
holm, vilket företag under den
korta tid det existerade, hann gö-
ra en värdefull insats för motor-
sporten i vårt land.

Baron C. Cederström.

Redan 1908 kunde Cederström i
tidningarna läsa om den f ranska
flygaren Bleriots, bedrifter, och
1909 förvånade j u Bleriot en hel
värld genorn att med landflYgPlan
förflytta sig över Engelska kana-
len en sträcka på 35 km. å 27
min. Oederström fölide dessa med-
delanden med den största sPän-
ning. Och de id6er, som länge le-
gat och grott hos honom, börj ade
nlr visa sig i handling. Han anmäl-
de sig som elev i Bleriots flygsko-
la i Pau i södra Frankrike. Som en
kuriositet kan nämnas att de rno-
torer i maskinerna som då kom till
användning iskolaniallmänhet
btott kunde gå hörgst tre, fYra mi-
nuter. Efter den tiden var motorn
glödhet och vägrade naturligtvis
att tjänstgöra, då ingen kYlanord-
ning fanns.

Cederström blev snart Bleriots
gunstling, och sitt certifikat tog
han med glans. Han blev därmed
Sveriges förste flygare, och hans
certifikat blev det 7 4: e av alla

dem
lats.

lrrån Bleriots flygskola förflyt-
tade sig Cederström till flygfältet
Issy les Molineaux utanför Paris,
där så gott som alia flygare på
den tiden hade sina övningar. IIär
gj orde han en dag en färd på 42
minuter, varunder han rundaCe
Hiff eltornet, €r färd som gj orde
honom tiil en av samtidens mest
Irainnkunniga personligheter.

I)en 21 augusti 1910 företog
{-lederström den s. k. öresunds-
flygningen, där han i luften till-
t'yggalade sträckan Köpenhamn-
Malmö. Så följde flyguppvisningar
i Stockholm och Kristi ania, där
]ran överallt följ des av tusenden
ögon och överallt mottogs ,med
stort jubel. 1911 deltog Ceder-
ström med det första svenskbygg-
da fll'gplanet i första svenska
"flygveckan".

L9LZ slutade Cederström temPo-
rårt med flygningen och blev chef
för Södertälj e verkstäders aviatik-
avdelning, som tillkommit genom
hans initiativ. lt{är fabriken ned-
lades 1916 bildade han i stället
Nordiska aviatikbolaget, som ut-
vecklades snabbt. Cederström
grundade även en flygskola vid
l\{almslätt och var under några är
sj älv föreståndare för denna.

För sVensk flygning var sålun-
da Cederström pionjären. Han ha-
de med det största och svåraste
rnotstånd att göra, att kämpa mot
de mest inrotade fördomar. Men
med öppen blick och med den oför-
skräckthet, som var honom egen'
drev han igenom vad han satt sig
före. Cederström har sålunda giort
mer än någon annan att i Sverige
väcka förståelse för flygkonsten,
vars framtida betydelse han bätt-
re än någon annan förutsäg.

Tack vare sitt glada väsen, sin
rappa tunga och sin givmildhet
biev Cederströ,m utomordentligt
populär och detta i de vidaste kret-
sar. Det finns otaliga historier om
Cederström, som belysa detta. De
bästa av dessa finnas för övrigt
samlade i pastor Jonssons "Ceder-
strömiana" (utgiven på Zetterlund
& Thelanders Boktryckeri A.-8.
1918).

Som torde vara bekant för de
flesta omkorn Cederström jämte
marinflygaren C. G. Krokstedt
den 29 juni 1919 vid flygning med

IttUnviihovttns

gamla inkopskalla av ]atnvaror, H us-

geråd, B yggnadsmaterial

Sport, Fiske och ]akt är

samt allt

Aktiebolaget Pripp & Holmborgs Eftr.

Hornsgatan 3l Stockholm Ordertel. 41 73 l8
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Ovanstående byggrrad torde icke
Yara känd av många Ingaröbor.
Bilden föreställer nämligen den
stora vattenkvarnen vid Fager-
holm, som ägdes av Beatelunds fi-
deikommiss. Den var i drift till år
1901, då den revs, vilket rlr lcul-
turhistorisk synpunkt torde vera
att beklaga" Där vände sig nämli-
gen det största överfallshj ulet i
vårt land, enligt uppgift t" o. m.
det största i Europa.

Än i dag kan man för övrigt vid
Visjön och Fiskmyran iakttaga de

ornfattande pålbyggnads- och för-
därnningsarbeten, so,m möjliggjor-
de vattnets gång från dessa sjöar
ned tiil l<varnanläggningen.

Kvarnen torde på sin tid ha va-
rit av stor betydelse. Den nämnes
vid sidan av Eldkvarn som en av
de största kvarnarna i Stockholms-
trakten. I)en sista tjänstgörande
inj ölnaren hette Rehnström, vars
änka för blott några är sedan av-
led,

Un6dowsfiiyE-
tting pft lnqtufr.

Den 8 maj i år var vi ett 30-tal
ungdomar, som hade samlats på
Ängsviks "pensionat" för att dis-
kutera möjligheterna att sätta i
gång en ungdomsförening på
fngarö'.

Tanken på en förening av något
slag har legat i luften ända sedan
i höstas, då vi började med våra
lördagsträffar i Skälsmara skola
vilka sedan fortsatt under vintern.
Då sjöng vi allsång och inmun-
digade kaffe med dopp, soro
hopsamlats enligt knytkalasets
principer. Även om Skälsm ara sko-
la har gamla traditioner i fråga
orn flit cch arbetsglädj e, har
det väl knappast tidigare tit-
vecklats en såcian 'arbets-
lust" som tu, när Erik Larsson
eller någon annan av våra drag-
spelsvirtuoser spelade upp till
hambo eller schottis. Maskeradba-
len var nog den roligaste träffen,
beroende på ,att man fick se så
många "nya ansikten: eft radion-
vitt spöke, cowboys, €r blodtörstig
viking och sköna damer från exo-
tiska nejder". Både allas vår vän
Sankte Per och mångas vän Djä-
vulen var därstädes och försökte
sarnsas orn utrymmet.

Sä kom talet i gång under des-
sa 'samhväm, att vi borde börja
med amatörteater.

L4 dagar efter mötet vid Ängs-
vil< alltså den 22/5 sarnlades
vi äter, den här gången på "Kalle
.Ianssons loge" (uttalas som det
stavas) i Skälsmara, och förening-
en Ingarö-Kamraterna, bildades.
Ett 30-tal medlemmar fick för-
eningen genast, och på den korta
tid som eätt sedan dess, har siff-
r:an stadigt ökats.

f)en nya ungdomsfö'reningen har
som verksamhetsg'renar idrott,
amatörteater, studier och diskus-

q nn& I,n,r*o

farsvunnstycke lngaro som it,

M.

en s. k. flygbåt från Furusund till
Finland. Cederströms döda kropp
blev funnen ocir förd till den sista
vilan ä Ingarö vackra kyrhogård.

Må denna korta och ofullständi-
ga minnesteckning avslutas med
tvenne strofer ur lvar Lannges
dikt "Brustna Vingar", tillägnad
Carl Cederströms minne.

Hur härligt, du hjälte, att så un-
nas dö

I mandomens skönaste dagar -.Sov lyckligt och nö,jd på din älska-
deö

Därute bland blommande hagar.
l\ted klagan och sorg du begråtas

ej skall
Det strålar av glans kring ditt

svindlande fall.

Och sakta med vågen vid Ingarö
strand

Det viskar, där stilla du drömmer
Ett tack från det sollysta högsom-

marlaod,
Som vänsälle ädlingen gömmer
Ett tack för fosterländsk flygare-

bragd,
För tidigt i graven bland rosorna

lagd.
s. IvI.

A.-8. A. Moberg
Rörledningsaffär

Mariehällsv. 19. Tel. 16t146.

El(torp.

REKOMMEI{DERAS!

I

Vid behov av

arbeten vänd

förtroende till

måleri-

Er med

[;Bn;ns,

LIIIDERE]I
Tel. 150 152.

esllilER
Klinten

a nn,o msörer.
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sioner och för övrigt annat, som
kan komma att intressera med-
lemmarna.

Idrotten kom,mer att inta första
platsen i sommarens verksamhet.
C+enom herr Gunnar Nilssons väl-
vilj a har vi fått låna en gräsvall i
Skälsm ara, vilken kommer att bli
lämplig som handbollsplan för
flickorlla. Vi efterlyser nu en till-
räckligt j ämn och stor i ordbit för
oss pojkar. Ingarö har ju gamla
traditioner ,att uppliva inom fot-
krollen Alla idrottsintresserade kan
för övrigt vända sig till Kurt Jo-
h anssoil, Eflinge, för närmare
upplysningar om klubbens idrotts-
verksamhet. Monika NormäL,
Skälsm ara, tar dock upp anmäl-
ningar till da,mhandbollen, som vi
tror kornmer att bli Ingarös schla-
g€r, då j u här finns så många
käcka flickor.

Föreningen Ingarö-Kamraterna
kommer säkert att höra av sig
ganska mycket i sommar, och vi
hälsa nya medlemrnar välkomna.

Olle Engström.

--_C)

T a n t e n: Nej, men vilken förtjusande

liten gosse. Vad heter han?

Pappan: Han heter Göran, men vi

kallar honom Moses, för han skriker

så in i vassen.

1'lidsommar lngarö förr i uärlden.pä

0tm
/*

"Apotekarnes" Sockerdricka känns även
blå etiketten. Denna utgör en garanti för

Det år naturligt att en gammal
Ingaröpoj ke som undertecknad
med både glädj e och vemod erin-
rar sig sin ungdoms midsomrar.
Och då ligger det nåra tillhands
att jämföra midsommarfirandet
förr och ltu. Är det icke månne Så,

att dansen förr i världen var både
mer spontan och glädj erik än nu ?

Dansbana och betald musik, slow-
fox och hot i all åra men nog
föredrar ja1 dansen på logen rned
dragspelsmusik, hambo, schottis,
polka, vals. Jag tror, man ha,Ce

mer glädj e på sistnämnda ställe.
Var dansade man då förr i värl-

den o;ITl somrarna på Ingarö ?

Ja, givetvis på åtskilliga ställen.
Men i min barndom och ungdom
var midsommarfirandet härnere
vid Kolströms-Brunnsområdet lik-
som koncentrerat till en loge På
Brunns gård till höger om vägen
mot Mörtviken.

Redan tidigt på morgonen var
gårdens folk sysselsatt med att lö-
va logen. Den skulle ge en doft av
sommaren själv. Och mot kvällen
syntes traktens folk kom,ma. Och
det var inte bara de unga som
kom, även äldre deltog med glädj e
i denna hörgsommarfest. Och nu
lj öd handklaverslåtarna. Paren
svängde runt. Spelemannen hade
tagit plats på en förhöjning i ena
ändan av logen.

På den tid, som jag nu talar offi,

var ju Carl Cederström, flygbaro-
nen, arrendator på Brunn. Det var
tradition, att han skulle stå för
trakteringen denna kväll. Trakte-
ringen bestod av sådana oskyldiga
saker som sockerdricka, svagdric-
ka etc. Jag behöver r,'äl inte tala
offi, att det fanns en del som kryd-
dade anråttningen med hjälp av
medhavda fickflaskor. Dock kan
jag icke erinra ,rnig, att det någon
gång uppstod bråk åtminstone
inget mer svårartat sådant.

Till en midsommar hade baron
Cederström skrivit en vals, den
s. k. Gillingevalsen. Han hade satt
både text och musik till den. Den
var uppkallad efter några öar
utanf ör Dalarö. Och nu framför-
des den för första gången. Carl
Cederström var för övrigt en ovan-
ligt sympatisk rnan, folklig och
omtyckt av alla.

Även om midsommardansen var
koncentrerad till Brunn, är det
klart, att man dansade även på
andra platser under sommaren ä
fngarö. På det ställe, där den
nuvarande bron över Kolström är
belägen, fanns det förr i världen
en svängbro. På denna tråddes
dansen mången lördagskväll under
sommaren. Det förstår ju var och
€r, att trafiken på den tiden var
en annan än nu. På sin höjd kun-
de det ' vaYa en försenad häst-
skjuts, som störde dansandet. Och
över I(olströrnmens dunkla vatten
ljöd dragspelsmusikenl solrl kunde
höras ända bort till Näsudden och
ännu längre. Jag har tänkt på att
många av de ynglin gät, soln då
voro med och som hörde till de
sommargästande familj erna run b

omkritrg, ha blivit "män i stater",
så t. ex. pojkarna Breitholz och
Hane. Säkerligen erinrar de sig
med glädj e dessa sa,mmankomster
från ungdomsåren.

Ja, detta var några enkla håg-
komster från ungdomsårens som-
rar ä Ingarö. Jag skulle vilja av-
sluta dessa rader med att uttrycka
en förhoppning, att det i ,mitt tyc-
ke bästa från dessa år finge leva
kvar, livsglädj en, förnöj samheten,
känslan av samhörighet och en-
dräkt.

Olle Wallentin.

_ 

L.

lätt igen på den
att Ni får verk-
"Apotekarnes"
och mej e riaf f ä-

ligt förstklassig och god sockerdricka.
Sockerdricka finnes i livsmedels-, speceri-
rer där f öljande priser gälla :

helflaska 50 öre 1A l. flaska 29 öre
Serveras ciuen på restaurant'er, kond'itorier och frilufts'

"

50Glt[R[RIGlil

servertngar,
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Lemshaga.

På en kulle med härlig utsikt
över Grisslingefjärden år Lems-
haga gamla herresäte beläget.
Många legender och sagor äro
spunna kring detta åldriga slott.
I detta sammanhang erinrar man
sig kanske Edel Lindbloms roman
"Bröllopet på Lemsh aga", som
löpte som f,öilj etong är 1897 i vec-
kotidningen "Hemmet". Hon för-
tälj er där, hur enligt sägnen ett
kloster i forna tider skall ha legat
på Lemsh aga strax invid slot-
tets högra flygel. Hon berättar
där även, hur Lemsh aga liksom
så många andra gamla slott i vårt
land ägde en "hvit fru, som i sin
hvita skrud kringsväfvade slottet
och skred fram på den forna par-
irens dunkla gångar . . ."

Historiska fakta kring slottet
äro numera tillgängliga framför
allt geno,m prosten Qvists efter-
lämnade anteckningar.

Det framgår där, att Lemsh aga
fanns tiil redan vid börj an av
1400-talet och kallades då "Laem-
besaghu". 1638 kom Lemsh aga att
bli säteri, d. v. s. jordbruksegen-
dom, som befriats från grundskatt
och kunde betraktas som avlö-
ningsförmån ät högre ämbets,mar],
etc. Den förste ägaren av säteriet
var amirallöj tnanten Lars Matts-
son Strusshj elm. 1648 kom säteri-
et till riksrådet Erik Ryning. Un-
der hans tid genomgick slottet en
fullständig reparation och fick det
utseende, det ännu äger. Å den
ännu kvarstående portalen ä sten-
huset lät han uppsätta sitt vapen.
Edel Lindblom låter för övrigt
denne Erik Ryning bli hjälten i sin

romantiska berättelse. Läsaren
får ta del av hans romantiska upp-
levelser på det fagra Lemsh aga.

- Men man får också följ a honom
på hans äventyr på Europas slag-
fält.

Gården kom så i Bure-ättens
ägo. Men redan 1695 såldes den till
Lars F'leming'. Vid hans död ärv-
des gården av sonen, överstelöj t-
nant Magnus Fleming. Flemingska
ätten ägde j u vid denna tid även
Säby, som framg ätt av annan äy-
tikel i denna serie. L7L5 över-
gick gården till c€r€rrlonimästaren
Johan Gabriel Sparfvenfeldt, som
inköpte Fogelvik, vilken gård där-
efter kom att tillhöra Lemsh aga
ända till 1851. Redan L7I9 försål-
des gården till Jakob von Schol-
ten, som dog barnlös på Lemsh aga
L734 och ligger begraven i Värmdö
kyrka. Hans änka, Brita Maria
Zedritz, bodde ett drygt årtionde
på Lemshaga med många tjänare.
Ur tillgängliga handlingar fram-
går, att en vacker trädgård då
fanns vid gården med många
fruktträd, och särskild trädgårds-
mästare var anställd.

L7 46 avyttrades säteriet till ge-
nerallöj tnanten Per Gustaf Pfeiff .

Han flyttade dit L752 med sin sto.
ra familj bl. a. sju döttrar
och många tjänare : 3 lakej er, 2
gardeskarlar, 10 pigor, trädgårds-
mästare, befallningsman och
drängar. Hans hustru, Ulrika Ele-
onora Palmqvist, dog I77 4, och av
bouppteckningen efter henne kan
man s€, att makarna voro ekono-
miskt välsitueraade; den upptager
guld, juveler, niplrer och silver"

Tydligen ät man i vardagslag ä
tenntallrikar. Av denna vara fanns
nämligen inte mindre än 8 dussin
jämte många skålar och fat Vid
lrögtidliga tillfällen ät man på
ostindiskt irorslin sex dussin
tallrikar fanns därav.

I början av är L773 kom den se-
nare så bekante Samuel ödman till
Lernsh aga som huspredikant men
stannade där endast till L775, då
han i samma egenskap flyttade till
det närbelägna Beatelund.
Generallöjtnant Pfeiff avled 1783,
och barnen enades om att äldste
brodern, överste Carl Pfeiff skulle
övertaga Le,msh aga och Fogelvik
samt läta de ogifta systrarna bo
där, så länge de ville. överste
Pfeiff vistades ej mycket på
Lemsh aga. Han tog aktiv del i
krigshändelserna 1788, vay för-
ordnad som ko,mmendant först i
Helsingfors och sedan i Stralsund.
Den sista av systrarna flyttade
1790 från Lemshäg&, och följande
år försåldes säteriet till översten
Johan Gustaf Hägerflycht.

överste Hägerflycht bodde på
Lemsh aga med hustru och ätta
barn, och efter hans död 1805 bod-
de änkan där till sin död. Sonen,
kapten Arvid Axel Hägerflycht,
innehade godset till L825, då han
sålde Lemsh aga och Fogelvik till
friherre Gustaf Leuhusen.

Denne äge ju även Säby med
underlydande gårdar, men makar-
na bosatte sig på Lemsh aga.

Efter Gustaf Leuhusens död
1850 lades Fogelvik under Säby-
godset, och arving ayna sålde 1851
Lemsh aga till kapten Anders Lo-
rentz Wretfors. Hos denna släkt
stannade gården till L897 , då sj ö-
kapten Carl Axel Wretforss sålde
den till A.-8. Gustavsbergs f a-
briks intressenter. 1937 övertogs
som bekant Gustavsbergs fabriker
av Kooperativa förbundet, vilket
därigenom kom att bli agare även
till det gamla Lemsh aga. Under
senare år ha vissa områden ä god-
set upplåtits som fritidsområden
ät fabrikens tjänstemän. Man har
även arbetat på att rationalisera
arbetarbostäderna å gården.

Manbyggnaden på gården
vanligen kallad slottet uppför-
des, såsom förut nämnts, i mitten
av 1600-talet och har ännu samma
yttre. Inredningen på nedre botten
är i stort sett orörd med ursprung-
liga golv, ett par öppna spislar och
gamla vackra kakelugnar, ett par
på fötter med stora järnluckor,
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flera gamla dörrar med ålclriga
beslag.

På gården åro två flygelbygg-
nader. Å den södra har till slutet
av 1800-talet varit uppsatt en tav-
la, på vilken var målat: "Christus,
hela världens ljus, från all våde
bevare detta hus. Anno 177 4" .

Av uthusen äro de norr om sten-
huset belägna äldst. I ett av dessa
skall enligt traditionen en avdel-
ning ryska fångar varit inkvarte-
rad i början av 1700-talet. För ena
fönstret sitter ännu ett gammalt
järngaller kvar, och på ena lång-
sidan år en gång, där vaktknekten
skulle ha gått. Ryssarna sägas ha
lagt den långa stenmur, som in-
hägnar åkern söder om gården.
öster om landsvägen ligger deri
gamla "rilogen", där man ännu
kan se var ugnen varit.

Så ger då denna korta, knapp-
lrändiga expos6 av Lemsh aga ge-
nom tiderna en fläkt av vår egen
lristoria, och man är beredd att in-
stämma med doktor Knut Lindh6,
när han kväder:

Lemsh ägä, gamla sagomspunna

slott,
Behåll det drag av fordom som du

fått !

Om man dig skådar ute eller inne,

Hur tiden skiftar än från stund

till stund,

Stå kvar för evigt på din fasta
grund,

Från Sveriges storhetstid ett vac-

kert minne !

S. M.

Det vore synd påstå att detta
bidrager till landskapets förskö-
nande, men här hjälper inga skön-
hetsråd, ty nyttan måste ju Så fö-
re skönheten i naturen.

Den vackra avrundade kullen
eller åsen vid Rosenmalm, soln j u

redan är naggad i kanterna, hotas
nu av samma öde, som grusåsen
mellan Brunn och Dyviken. Ägar-
na till Fågelvik ha nämligen bildat
ett bolag för exploatering av det
därstädes befintliga gruset. Så
snart byggnadstillstånd erhållits
kommer en fabrikation av bygg-
nadsmaterial i form av s. k. Vi-
broblock att igångsättas. Order
f ör ett års produktion lär redan
ligga inne. Arbetsstyrkan blir dock
ej av någon imponerande storlek
då endast 3 man erfordras och 5

man vid skiftarbete.
Betong- och grusindustrin på

Ingarö befinner sig alltså i gläd-
jande utveckling, men glädjen för-
dunklas dock något för oss lokal-
patrioter genom vetskapen att alla
de tre större företagen inom bran-
schen äges och till stor del bear-
betas av utsocknes företagare och
arbetare.'

A. l-g.

A.-8. Vallbo Cement- &

Tänk pä

Europahiälpen.

[IY TT INII US TN IF fifi E T AE.
Trävarorna i skogslandet Sveri-

ge ha på senare tid blivit både dy-
ra och dåliga. Den oerhörda efter-
frågan på svenska trävaror, såväi
för inhemsk produktion som för
export, har medfört att virket icke
fär torka ordentligt innan det an-

vändes, varvid hållbarheten även-
tyras. Kravet på hållbarare bygg-
nadsmaterial stegras alltmer. Ce-

menten, som under senaste decen-

nierna helt revolutionerat bYgg-

nadsverksamheten, blir' allt mer
dominerande.

Gråsten som material till hus-
grunder har alltmer över'givits och

torde nu praktiskt taget vaYa Llr

räkningen. Den sista husgrund av

någon betydenhet, soril uPPf örts
av gråsten på Ingarö torde vara
den, som åren 1916-17 uPPfördes

vid Wästeräng.
Men nu skall det vara betong,

såväl gj uten på platsen som i forrn
av hålsten av olika slag. Utorn
cement fordras härtill lämPligt
grus samt lämplig sand, och av

dessa råvaror biclrager Ingarö i
viss utsträckning till bYggnads-
produktionen. Efterfrågan är ock-
så enorm såväl här sorn annorstä-
des. Varhelst en grusås finnes,
uppstår förr eller senare stora ga-

pande hål i terrängen.

Försäkra Eder i Siukkassan.
Tel. 156 o. 396 Postgiro 138630

Exp.-tid: Vardagar g-12 samt mån-
dagar, onsdagar o. fredagar
kl. l6-18.(Lördagar stängt)

Oås. ! Åndrad adress : Hcisthagsv. 4,

Gustavsberg.

INGAROBOR!
vid ,behov av droskbil

anlita

TAXI
tel. Gustavsberg 48L och 482.

Byggnadsvaror

Adr. Återvall, Ingarö

Tel. Grisslinge 7 4

Alla slag av gjutna cementvaror

Grus, sand, fyllningPostgiro 900 700
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E AMLE PNOVINSIÄ LLLITAftEN BENLTT AN.
Sedan är L926 resideyar vår för-

re provinsialläkare Knut Lindhe i
en av flyglarna på Lemsh aga
gård. Han är årsbarn med kungen
och har en rik fond av minnen
från svunnen tid. Att han därtill
efter en trettioårig läkargärning
i Värmdö skeppslag har åtskilligt
att förtälja om hälso- och sjuk-
vård i Ingarö ay självklart. Vi in-
tervjuade honom alltså för Ingarö-
tidning:ens räkning en solig juni-
dag.

När kom doktorn till Gustavs-
berg ?

Det var är 1895. Jag anställdes
då av Gustavsbergs fabrik som e.
provinsialläkare. Fabriken hade
nämligen kungligt brev på rätten
att tä besätta denna tjänst. Och
det hade den fätt, sedan den på
mitten av 1800-talet anställt och
avlönat läkare.

Hur stort var provinsialläkardi-
striktet ?

Det omfattade hela Värmd,ö
skeppslag. Men läkarmottagning-
en var förlagd då so,m nu i Gus-
tavsberg. Den var öppen alla för-
middag&Y, även på söndagen. Ef-
ter mottagningen- kom sjukbesö-
ken. Och de kunde ta tid. Bilar
fanns j u först under mina sista
tjänstgöringsår. Förut fick jag
alltså färdas med häst och vagn
eller ibåt sommartid. På vintern
med släde. Och det gick bäst. Ty
vägarna var i regel mycket dåli-
ga. Första åren med bil var prö-
vande'på grund av de förskraötn-
ga skakningarna.

Resorna tog väl lång tid ?

Ja, bara fram och tillbaks från
Djurö tog då 6 timmar. Och skul-
le man längre ut, drog det orn
mycket längre. Ingarö låg ju gan-
ska nära. Men en resa till Lång-
vik eller Skenora med de vägar,
som då fanns gick inte fort. Sär-
skilt om väglaget var dåligt.

Blev det inte långtråkigt med
dessa tidsödande färder ?

Nej, visst inte ! Mycket fick
man se. Och körde, som oftast var
fallet en skjutsbonde, som hade
reda på sig, var det trevligt sam-
språk hela tiden. På den tiden
hämtades nämligen i regel läka-
ren. De som kunde kom dock till
mottagningen.

Där var väl samma göra då som
nu?

Ja, i huvudsak.

Doktor Knut Lindhe.

,mycket mer tandutdragningar
föru. Tandläkare fanns ju inte i
skeppsiaget.

Med eller utan bedövning ?

Utan. Konsten hade inte hunnit
komma så långt.

Nå, men svårare sjukdomsfall ?

Dem remitterade jag i möjligas-
te mån till sj ukhusen, till Serafi-
merlasarettet eller Stockholms
läns och stads sjukhem.

Nå, men olycksfall eller t. ex.
orm,bett?

Man gjorde ju så gott man kun-
de. Ofta fick barnmorskan lägga
första förband och ja1 fick j u i
stället närvara vid svårare för-
lossningar. Ormbett dog ingen av
såvitt jag minns under min tid.

Vad kostade en konsultation vid
sekelskiftet ?

En krona. Sen höjdes avgiften
till ,mellan 1-3 kronor. Men kom
resa till, utgick viss ersättning för
restiden, t. ex. 1 :50 pr timma på
sjön. Sommargästerna, som ju in-
te hörde till distriktet, fick erläg-
ga ,mera. Ja, här kan jag tala om
hur ackordet med Ingarö kom till.
Som bekant hade j ag årligen en
viss ersättning för läkarvården i
Ingarö socken. f början var det
400 kr. L925 hade det stigit till
1.000 kr. För detta fick varje i
Ingarö mantalsskriven person fri
läkarvård. Ackordet hade min fö-
reträd are tätt till stånd. Han ha-
de vänt sig till kommunalnämn-
dens ordf. , anrendator Johan Ek-

lund på Lemsh &gä, och sagt : Jag
rcser ofta på sjukbud till Ingarö
men fär inte ett öre betalt. Kan du
inte ordna saken". Så kom ackor-
det till.

NIan kan alltså tala om svåra
sociala f'örhållanden på Ingarö vid
slutet av 1800-talet ?

J a, rnånga på de stora gårdarna
hade det fattigt. Bostäderna var i
allmänhet dåliga, och hygienen
var särskilt bland de äldre allt an-
nat än god. Det var ju på den ti-
den roteindelning. Varj e större
gods skulle underhålla sina fatti-
ga. Det fanns bättre och sämre
roteföreståndare. Jag kommer
särskilt ihåg ett fall då jag måste
säga en så'n mitt i ansiktet, att
den bästa medicinen för den sjuke
var ordentlig mat.

Förekommo epidemiska sjukdo-
mar ?

Difterifall inträffade ej sällan.
I Gustavs'berg förekom en allvar-
lig difteriepidemi i slutet av 1800-
talet. För första gången användes
då där ett serum (framställt av
doc. E. Selander) med framgång.
ftlen även Ingarö hernsöktes då
och då av denna sjukdom. Det var
svårt att fä in patienterna på Epi-
demisjukhuset i Stockholm. På bå-
tarna fick de inte resa. Gästgivar-
skjqts kunde inte anlitas. Nästan
ingen ville av smittorädsla ställa
vagn till förfogande. Det återstod
då endast att försöka isolera dem i
sjukstugor av mer eller mindre
provisorisk ayt. Men även då kun-
de fruktan för smitta ta sig o-
trevliga uttryek. En, som hade be-
stämmanderätten över en viss
sj ukstugå, förvd.grade kommunal-
nämnden att där placera en difte-
ripatient. Märkligt nog fick den
smittorädda trots all sin försiktig-
het själv sjukdomen i fråga och
måste isoleras mycket länge.
Dödsfallen voro relativt fä. 1918
kom,mo smittkopporna till Gus-
tavs'berg. Det var 5-6 fall. fnget
med dtö,dlig utgång. En följd av
vaccinationstvånget !

Andra epidemier ?

Ja, om man kan kalla Spanska
sjukan för epidemisk sjukdom.
Den härjade svårt även i skär gär-
den. Det var en arbetsam tid.

Vad dog folk mest av ?.

Vanligaste dödsorsaken var ål-
derdomsavtyning. Mer förekom-
mande än nu var tuberkulos medMen det var
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il FRÄN FLYDDA TIDER.

Att busstrafiken på Ingarö än-
nu icke är 20 år ganimal och att
ordentlig landsväg icke f anns
förrän är L922 torde vara allmänt
bekant, men att Ingarö ännu för
knappt 100 är sedan helt saknade
landförbindelse rned närliggande
orter, torde vara okänt för de fles"
ta. I varj e fall fanns ingen bro
över Kolströmmen för'e är 1836
och f'ötj aktligen ingen körbar väg
mellan Kolström och Gustavsberg.

All samfärdsel skedde sj öledes
med segel- och roddb ätar, och man
anar nog att "granseglet" var det
mest anlitade drivmedlet, då det
gällde att ta sig fram g:enom fjär-
dar och sund.

' Ångbåtstrafiken kom j u icke i
gång förrän i mitten på 1860-talet.

Uti en av Värmdö skeppslags
fornminnesförening utgiven skrift
berättar arkivarien Gunnar Hell-
ström att ångfartyget Strömma
kanal den 30 juni 1865 gjorde sin
första tur mellan Stockholm och
Stavsnäs. Onsdagar, lörd agar och

;önda gar skulle turerna utsträP1:
kas till Sandhali"Itr.

Enligt en notis i Stockholms
Dagblad den 4 jan. 1865 hade det
nybildade Ångbåtsbolaget Ström-
ma kanal hos Lindholmens verk'
stad i Göteborg beställt "en mind-
r€, ändamålsenlig o. snabbgående
ångbåt f ör besörj ande av daglig
trafik mellan de natursköna stäl-
lena i Stockholms yttre skärgård,
sorn aro belägna mellan huvudsta-
den och Sandhamn, den s. k. inre
vägen." Ombord skulle finnas
brevlåda samt paket- och tidnings-
skåp. Brev och tidnin gar skulle
genom överenskommelse med
postverket befordras varj e dag till
f;rrdel för de person€r, som ä nå-
got av ovanstående ställen under
sorllrtrarmånaderna ämna uPPslå
sina "bopålar".

På skärgårdsbefolkningen tänk-
te man tydligen ej alls, utan före-
taget var helt betonat av huvud-
stadsrbornas intressen, alldeles
som nutidens vägbygg€tr, tillägger

Hellström, och vi ska inte motsä-
ga honom.

Men det var ju om den första
I{olströmsbron och dess tillfarts-
vägar, som vi nu skulle sysselsät-
ta oss med. Alltså försätta vi oss
tillbaka till är 1836. Nämnda är
den 6 mars hölls sockenstämma
för att överlä gga och besluta an-
gående byggande av bro över
"Kolströmsån" och väganläggning
mellan Ingarön och Lemsh aga en-
skilda väg på Värmdön.

Till denna stämma hade infun-
nit sig "Capitainen" Friherre G.
Leuhusen, Friherre A. Ceder-
ström, Herr C. G. Lenkow På
Tranarö, Bönderna Carl Eric Arf-
vedsson och Stephan Westerberg i
Långvik, Anders Gustaf Mattsson
och Eric Hansson i Skälsmara
samt Arrendatorerna Isaac An-
dersson i Södra Eflinge, Johan
öhlin i Skenora och A. Stephans-
son i Enkärret.

Att börja med gällde överlägg-
ning om platsen för brons byggan-
de och man enades om a,tt tj än-
ligaste stället var i "råskillnaden
mellan komministerbostället Pil-
hamn och Kolströms krog, dock så
att vägen bliver tagen över Kol-
ströms egor".

Därefter följ er en mycket det4l'
j erad beskrivning över brons kon-
struktion, virkets mängd och di-
mensioner ,m. m., rflen här må €It-
dast antecknas att det beräknades
ätSä minst 300 lass sten till sten-
kistor och fyllning på sidorna samt
att öppningen mellan stenkistorna
skulle vara 10 alnar och brons
höjd över vattenytan minst 21/z

alnar "så att smärre båtar skulle
kunna roenCes framkomma sedan
de nedlagt master och segel".

Bron öv er Kolström anno 191 4

dödlig utgång. Antalet drunk-
ningsolyckor har också minskats.
Mest rädd var man för lunginflam-
rnation, då man förkylt sig och
fätt hög feber.

Man säger, att vissa gamla lä-
kare i såna fall ordinerade konj ak
och var'mt vatten ?

Inte jag i varje fall ! De stackar-
na hade nog tillräckligt höS puls
ändå. Men vi gjorde vad vi kunde
på vårt tid naturligtvis. , Hälso-
tillståndet i skärgården var elj est
i allmänhet ganska gott.

Men man säger, att luften inte
skall vara bra ?

Visst år den bra för dem som
bor här ! För inflyttade kan den
ibland vara besvärlig.

Hur mottogs doktorn på sj ukre-
sorna ?

I allmänhet mycket väI. Och ef-
tersom resorna ofta var långa,
ansågs det skäligt med traktering
av något slag. Under förra kristi-
den blev jag ofta bjuden på mat-
råtter, som inte kunde fås för
pengar i Gustavsberg.

Doktorn fortsätter att berätta
om personer och händelser, munt-
ra och allvarliga, om baron Carl
på Brunn och baron Anders på
Beatelund, om Bruno Lilj efors på
Flanstavik och Albert Engström
på Fagerholm och många andra,
bönder, fiskare kärnfolk.

Ännu en fråga. Var patienterna
tacksamma ?

Ja, lyder svaret med värme i
rösten.

T.
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Stämmans ordförar'Je, kommi-
nister C. G. Cronstedt, äo"og sig att
för en sllmrna av 100 riksdaler
banko hava tiilsyn över brobygg-
naden och de brobyggnadsskyldi-
ga; Jordägare och arrendatorer
förbundo sig att framföra nödiga
materialier "så all timber, plank,
j ern och spik". "Varj e mantal
skulle hålla ett par hästar och karl
för stenens forsling och arbetet ä

bron skulle ske genom gångled, så
att 8 man om dagen därstädes må
kunna arbeta". Kl. 8 på morgonen
varje dag skulle arbetet börja och
sluta, de korta dagarna vid skym-
ningen, och de längre vid före-
nämnda timma om aftonen. Ge-
nom särskild kallelse eller budkav-
le underrättas en va,Y, då honom
tillhör a,tt lämna arbetsbiträde, då
det ock åligger den kallade att o-
villkorligen läta arbetare tillstä-
deskomma, emedan i motsatt fall
annan person i den frånvarandes
ställe anställes och vilken den för-
sumlige måste betala.

Varj e karl, som till broarbetet
sändes, bör kunna timra och vid
ankomst vara försedd med yXå, bi-
la och spade, under stenkörning-
en en och annan med järnstör.

Så långt var allt gott och väl
och man skildes ät för att ånyo
samlas nästa söndag i och för pro-
tokollets justering. Vid denna för-
rättning vidtogs en hel del änd-
ringar, kompletteringar och till-
lagg till det ursprungliga försla-
get och berättelsen därom upptar
nära 3 tätskrivna sidor i protokol-
let.

Nu skulle man väl kunna anse
att det var nog pratat om detta
broproj ekt men så blev ej fallet,
ty nu inträffade något, som enligt
nutida begrepp var ganska märk-
ligt. De byggnadsskyldiga företo-
go sig nämligen att utan stäm-
mans hörande vända upp och ned
pä hela beslutet, vilket i det föl-
jande skall visas. Till den 3 april
var ny stämrna utlyst och till den-
na infunno sig endast 4 personer,
vari'bland inspektoren L. Lindell
från Brunn, som framlämnade en
skrivelse från baron Cederström
av följande lydelse:

"Anförande tiil pro bokollet vid
Pilhamns sockenstämma Påskda-
gen.

Sedan Blomberg i Erasket gjort
församlingen det fördelaktiga till-
bud att för Etthundra Riksdaler
Banko uppbygga bron över Kol-
strömssundet, så har hela försam-

Iingen med undantag av Ägaren
till Södra Lagnö ät mig uppdragit
att med Blomberg uppgöra denna
affar, till följd häraf och med an-
ledning af den förr i detta ämne
hållna sockenstämrn äo, hvarest
annorledes om brons förfärdigan-
de blef öfverenskommet, får jag
ödmjukast anhålla, att denna änd-
ring såsom ett Församlingens ge-
mensamma beslut må varda inta-
get i Protokollet.

Beatelund den 2 april 1836.

A. Cederström.

Sedan ordföranden uppläst skri-
velsen frågade han huruvida det
var mening€r, att även beslutet
rörande brons konstruktion skulle
upphävas varpå baron Leuhusen
svarade ja, "emedan vid överens-
kommelsen med Blo,mberg brons
byggnad blivit honom förständi-
gad". Detta yttrande kan väl ej
tydas på annat sätt än att Blom-
berg hade fria händer att bygga,
så som han behagade.

Alltnog så hade arbetet med
brobyggandet redan börj at, vilket
framgår av de kritiska kommen-
tarer ordföranden fogat till proto-
kollet.

Att denne icke var så värst till-
fredsställd med den vändning sa-
ken tagit må man ej förtänka ho-
nom, men han fogade sig dock ef-
ter de starkares vilj a och förkla-
rade att han såsom ombud. för
patron Bergs sterbhusdelägare i
r/+ mtl Södra Lagnö icke ville un-
dandraga sig att för detta hem-
man i förhållande till de övriga
brobyggnadsskyldiga deltaga i
brobyggnadskostnaden, men tilla-
de att sedan han händelsevis sett,
huru i hans tycke, det påbörj ade
broarbetets plan vore både illa ut-
tänkt och den hittills utförda tim-
ringen "högst slarvaktig" han in-
galunda ville ingå på att för Sö'dra
Lagnö lämna något penningbidrag
förrän byggnaden ordentligt bli-
vit avsynad och arbetet av syne-
männen godkänts. Vidare önskade
ordföranden att "någon ville hava
tillsyn över arbetarna, vilka ehu-
ru skickliga timmermän behövde
råd vid ett dylikt arbete. I denna
önskan instämde även de övriga
ledamöterna sa,mt anhöllo att Herr
Inspektor Lindell denna deras ön-
skan till Herr Baron A. Ceder-
ström ville frams täIla" .

Man nöjde sig alltså på den ti-
den med att framställa en from

önskan om kontroll över kommu-
nala företag.

Vid behandlingen av detta vid-
lyftiga broförslag hade man an-
tingen glömt eller icke orkat med
att diskutera en sak, som intimt
sammanhängde med broförslaget,
nämligen väganläggningen. Denna
var annonserad att behandlas den
6 mars i samband med broförsla-
get, men därom ar sedermera ing-
enting nämnt i protokollet.

Emellertid hade baron Ceder-
ström anmodat ordföranden att
utlysa stämma för frågans be-
handling och stämman skulle nu
hållas den 24 april. Från Gustavs-
berg, vars ågare hade kallats, in-
fann sig en löjtnant Ramsell för-
sedd med en så lydande fullmakt.

"Fullm agt för Herr Leutnant J.
G. Ramsell att ä Gustafsbergs Fa-
brikers vägnar öfverv ara den till
i dag utsatta sockenstämman rö-
rande vägen mellan Kolström och
allmänna Landsvägen vid Gus-
stafsberg, förklarande rnig ä bola-
gets vägnar nöjd med hvad ombu-
det, i enlighet med hvad förut af-
taladt är, lagligen afgör. Gustafs-
berg den 24 april 1836. C. Ham-
marstrand".

Sedan denna och ytterligare en
fullmakt upplästs meddelade ord-
föranden, att torparen Lars Lind-
strö,m i Beateberg önskade äta,ga
sig vägbyggnaden för 8 skillingar
riksgäld f ör varj e famn, med un-
dantag av grusning, i anledning
varav Lindström, som var närva-
rande, tillfrågades om han för den
nämnda betalningen vill e ätaga sig
att helt och hållet planera, dika
och förse den blivande vägen med
nödiga broar och trummor eller
rned ett ord göra vägen så tillvida
färdig att endast grusning åter-
stod, vartill Lindström svarade ja.

Han frånsade sig dock bortta-
gande eller sprängning av "de
j ordfasta stenar, som under väg-
arbetet kunna möta" och tillade
att han för varj e bro, som inlades
förbehöll sig en ersättning av 24
skilling, en summa som dock ned-
prutades till 8 skiliin gar banko.

Härefter erinrade baron Leuhu-
sen att "de inom församlingen va-
rande jordtorpare" hade åtagit sig
att låmna arbetshjälp vid vägbyg-
get på så sätt, att de torpare, som
för sina lägenheter utgjorde ett
dagsverke i veckan året om skulle
bidraga med ett dagsverke och öv-
riga torpare med två. För denna
arbetshjälp förband sig Lindstr,öm
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Biskopsvisitationen.

På många sätt står biskopen i
kontakt med sina präster och för-
samlingar. Tid efter annan gör
han emellertid besök ä ämbetets
r'ägnar för att visitera dem. Detta
går efter lagstadgad ordning. En
visitation uppdelas i dels special-
visitation, dels generalvisitation.
Vid den förra genomgås inventa-
riet över kyrkans tillhörigheter,
pastorsexpeditionen med kyrkböc-
ker och därtill hörande handlingar,
kyrkoarkivet, samt församlingens
räkenskaper. Detta skedde för
Ingarös vidkommande nu sist den
2L ,mars 1948 av kontraktsprosten
Lars Hedblom på uppdrag av
biskop Manfred Björkqvist.

Generalvisitatiorlen, som omfat-

tar gudstjänst- och församlings-
liv, skolorfr&, socialvården, det mo-
raliska tillståndet m. m. börj ade
för pastoratet i dess helhet tors-
dagen den 8 april kl. 18 i Gustavs-
bergs kyrka med resp. försam-
lingars kyrkorådsledamöter.

Fredagen den 9 april kom biskop
Björkquist med maka till Pil-
hamns folkskola kl. 13. Biskopin-
nan fick blommor i mängd och
biskopen åhörde en kristendoms-
lektion hos f ru Elsa Pet-
tersson samt en stunds konver-
sation på engelska i kantor S t i g
Magnussons avdelning. I vi-
sitationsprotokollet nämnes sär-
skilt skoloroå, och lärarna beröm-
mas för sitt intresserade arbete.
Biskopen påpekade, hur viktigt
det år att hem, kyrka och skola
intimt samarbeta. Så kom turen
till konfir,manderna i Ingarö att
visa framfötterna. Glädjande nog
klarade de sig, ska vi säga "skap-
ligt" ? Och snudda vid detta ords
moderna innebörd.

Därefter bjöds på kaffe i Hem-
met för gamla av föreståndarin-
nan fröken Karin Andrers-
s o n. Biskopen och hans maka
gingo ur rum och i rum.

Och så gav Manfred Björkquist
de gamla men även oss andra ett
verkligt biskopsord. Han talade
om den trötthet, som kan smyga

sig över oss, så att vi inte orka
bedja. IIan tröstade oss med att
vi då alltid hava en Förebedjare
hos Fadern, Herren Jesus Kristus.

Så besågs Ingarö kyrka och
kyrkogård, Fetter Berneg:aus fina
vinkanna, våra strålande kristall-
kronor, vår mindre lämpliga altar-
tavla och effektiva men f u I a
kamin.

Efter middag i Ingarö präst-
gård för biskopsparet, kontrakts-
prost och fru Hedbloffi, kyrkoher-
de och fru Hallin, representanter
för kyrkan, skolan och kommunen
i Ingarö begav man sig till kyrkan.
Och - nu lämnar jag ordet till vi-
sitation sprotokollet :

"Kyrkan fylldes till sista plats
av en talrik menighet. Vid guds-
tj änsten, som fick en sällsynt hög-
tidsstämd och andaktsfylld prä-
gel, medverkade Ingarö hem-
bygdskör, som under kantor Stig
Magnussons ledning utförde
"Stridsbön" av Otto Lindblad,
"IVlåste ock av törnen vata" av P.
U. Stenhammar samt "Lovsång"
av Beethoven. Efter ps. l7L: 1-3
höll pastor loci ett kort hälsnings-
tal, utgående från orden i Matt.
5:14 "I ären världens ljus", var-
vid han påpekade, hur dessa ord i
det nu rådande tidsläget kunna
förstås på ett helt annat sätt än
förut. Situationen vi lever i gör

att vid arbetets fullbordan avräk-
na 5 famnar av vägens längd för
varj e dagsverke.

Ingenting finnes nämnt om vå-
gens bredd och ej heller var den
skulle börj a eller sluta.

Beträffande den fruktansvärda
Alhags'backen, som under så
nrånga är varit en fasa för såväl
dragare som körsvenner förtjänar
följ ande att ordagrant återgivas.

"Iferr Baron Leuhusen yttrade
äfven det han i den händelse den
vid Lemshaga Alhaga varande
backen derigenom minskades att
r'ägen i stället for att den i slutet
av denna backe krökes, tages
snedt öfver de åkrar,, som ligga
nedanför samma backe, Friherren
tillät att den över desamma anla-
des och då de närvarande ansågo
att backen derigenom bliver både
mindre brant och lättare att får-
das då den går rakt än krokigt,
hunde de ej annat än hembära
Friherre Leuhusen tacksamhet för
clenna dess godhet".

Men även beträffande tillfarten
tiii bron från Kolströmssidan hade

baron Leuhusen tillfälle att visa
sin godhet och välvilj a, ty därom
ber'ättar protokollet följ ande :

"Herr Baron Leuhusen yttrade
lrärefter, att så som vägen kom-
mer att tagas öfver den äng eller
Potatoösland, hvilket tillhör Kol-
ströims krog, Friherren såsom er-
sättning för hvad nuvarande Ar-
rendatorn deraf Mamsell Hjelt-
man härigenom af jord förlorat
lämnat ett motsvarande stycke
ängsmark ä Lemsh aga egor, men
det endast så länge Friherre Leu-
Irusen vore egare af samma säte-
ri och i allt fall ej iängre än un-
der Mamsell Hj eltmans besitt-
ningstid af lägenheten Kolström".

Någonting om vägens fortsätt-
ning förbi Lernsh aga finnes ej an-
tecknat.

På förfrågan meddelade den nlr
a,ntagna entreprenören Lars Lind-
ström att han vid protokollets j us-
tering 8 dagar därefter önskade
erhåila ett förskott på 10 riksda-
ler banko, vilket bevilj ades, och
återstoden vid vägens fullbordan,
vilket Lindström beräknade in-

traffa vid pingsttiden samma år.
Av sarÅtilt intresse ar ett för-

slag av baron Leuhusen, vilket
samtidigt framställdes, då han an-
höll " att Inspektor Lindell ville till
Herr Baron Cederström framföra
dess önskan att då en gång den
gamla vägen från Kolström fram
till Eflinge vägskäl kom,mer att
iståndsättas, vägen tinge tagas
över Brunns säteris nedre gärde
bredviri den "s. k. Wattmåsen" i
stället för att den nu går förbi
Dalhuggetorp förebärande Herr
Baronen såsom skäl härtill att vä-
gen härigenom blefve kortare och
lättare att underhålla då grus vore
att finna i den vid denna väg när-
belägen Dyviksbacken."

Detta förslag strandade dock på
baron Cederströms motstånd, men
ar intressant av den anledningen
att vägen vid omläggningen nara
90 är därefter, L921-1922, fick
just denna sträckning.

Till ett kommande ru,frrrn€r skall
vi söka utröna något om väg- och
brobyggets vidare öden.

A. l-g.
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VAD SÄGA KYRKKLOCKORN A?
GAMLE KYRKOVAKTMASTAREN BERATTAR.

Härovan ser du Ingarö gamla
vackra klockstapel, där den ligger
på en kulle ovan kyrkan och det
fagra sundet. Säkerligen har du
hört klockornas klang, när de gå
ut över land och sj ö. 1!Ien hur
många av er vet, att dessa kyrk-

klockor kunna tala?. Deras språk
år icke ord. Det är mäktig klang
med viss inneboende mening. Om
detta ville jag tala.

Lät oss börja meo helgmålsring-
ningen.

Den utföres varj e helgdagsaf-

ton - klockan sex under årets lj u-
sa tid - men eljest i skymningen.
Då ringes med lillklockan och
klämtas rned storklockan. Klämt-
ningen tillgår j u Så, att man fat-
tar kläppen med höger hand och
slår den mot brädden med all den
kraft, som armen kan prestera. Så
väntar man, tills ljudet har gått
ur klockan. Detta upprepas sedan
med vänster hand och därefter
med höger o. s. v., till dess det blir
nio slag.

Under min tj änstetid hände det
mycket ofta särskilt under
somrarna, att folk kom och bad
att tä följ a med upp i klocksta-
peln, under det jag ringde. Detta
beviljade jag gärna. Men många
ångrade detta, sedan jag satt kloc-
kan i gång. Många damer höllo
händerna för öronen och sökte
komma så långt in i hörnen som
möjligt.

Vilken innebörd har då dessa
ringningar och klämtningar ? Jo,
helgmålsringningen vill uppmana
oss människor till tacksamhet mot
Gud för den vecka som gått. 

-Men de nio slagen ? Jo, de vill Irå-
minna människan o,m att Kristus
dog på korset vid nionde timmen.
Senare tiders teologer har en an-
rian förklaring, nämligen den att
tre slag avges för Fadern, tre för
Sonen och tre för den Helige Ande.

Varj e helgdagsmorgon kl. 9
ringes med lillklockan och kläm-
tas med storklockan. Klangen går
ut över nej den och säger : " Gör
vad som icke utan våda kan upp-
skj utas, men icke mer." - Kloc-
kan 10 ringes åter med lillklockan.
Hon säger: "Bered dig att anträ-
da färden till Guds hus". - Kl. 11
ringes den s. k. sammanringning-
en. Då ligger det nära till hands
att erinra sig psalm 205 i svenska
psalmboken, vars första strof får
avsluta dessa rader.
Hör, Gud ännu sin nåd dig bj uder
Se, templets portar öppna sig
Kanske härnäst då klockan ljuder
Upplåtes gravens port för dig
Du går ej ,mer i Herrens hus
Ditt rum bereds i jordens grus.

Fredrik Eklund.

orden verklighetsfyllda. Endast
den kristna tanken kan rädda
mänsklighetens franrtid.

Som ämne för sin därpå följ an-
de predikan hade visitator valt
"Den borttappade Fadern". Med
utgångspunkt i liknelsen om Den
förlorade sonen skildrade biskopen
människans inneboende längtan
efter friheten, det stora äventy-
ret, de spännande upplevelserna.
Den egna miljöt, hemmets lugn
med alla dess värden tillfredsstär-
ler oss ibland inte. Och så bär det
ut. Och ibland gär det mycket ilta.
Men det står var och en fritt att
när som helst återvända hem. Fa-
dern är alltid redo att ,med öppen
famn ta emot den förlorade sonen.
Vi människor kan förändras, men
den himmelske Fadern förblir den-
SåIr],rrre. Fadershuset står alltid
öppet för den som vill återr'ända
hem.

Sedan ps. L20:l-2 sjungits, för-
rättades altartj änst av kontrakts-
prosten Hedblom och kyrkoherden
Hallin, varefter gudstj änsten av-
slutades med ps. 439.

Därmed var visitationen i
Ingarö slut, och därmed hade oek-
så visitator fullbordat sin första
besöksrond genom stiftets samtli-
ga skärgårdsf örsamling aY."

Så långt visitationsprotokollet
på denna punkt. Från sj älva visi-
tationsstämman i Gustavsberg
söndagen den 11 april har bisko-
pens sekreterare, kyrkoadjunkten
S. Rengfelt, antecknat följande:

"Vidare underströks pastors ön-
skernåI, att klockstapeln skulle re-
pareras, kyrkan förses med en
vackrare altartavla samt kamin i
kyrkan ersättas med elektrisk
uppvärmning: . . .

Visitator ville rikta ett var,mt
tack till kyrkomusiker och kör-
medlemmar, vilkas insatser under
visitationen vittnat om nit, skick-
lighet och intresse i kyrkomusi-
kens tj änst."

T. W.

( Pä grund av utrymmesskäl f år det
övriga, "som sig i riket tilldragit haver"
anstå till nästa nummer).

-o---
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Ingarö-Kamraterna.
Vid konstituerande samrmanträde den

22 nraj valdes bl. a. st1r1s1s. för Ingarö-
Kamraterna. Den kom att bestå av föl-
jande personer: Ordf . : Olle Engströn,
v. ordf .: Karl-Arne Hindell, sekr.: Anna

\orman, kassör: Karin Westerberg och

suppleant : Helge Wallin.
Idrottsutskottet kom att bestä av föl-

jande: Ordf . Kurt Johanssolt, sekr. : Brit-
ta Widstedt samt Monika Norman och

E rik Larsson.
o. E.

Ingarö lotta-avdelning.

ingarö lotta-avdelning har under vin-
:erhalvåret haft regelbundet återkont-
rrande arbetsaftnar. Resultaten av dessa

kr-rnde beskådas vid en den 13

nrars anordnad basar. Publiktill-
strömningen var betydande, varför vi
xunde glädja oss ät en icke föraktilg
:-.ettobehållning, som till största delen

a:vändes till välgörande ändamåI. Salun-
oa fick Europahjälpen 2AO kr., Ingarö
Folkbad 50 kronor och ett "sommar-
L.anr" 50 kronor.

M. H.

A. B. F. å Ingarö.

Under vintern har A. B. F. ä Ingarö
'iagit initiativ till tvä föreläsningar i so-
c:allagstiftningsfrågor. Sålunda höll b]'-
:'asekreterare Brucevitz söndagen den 8

;cb r. en allmän orientering ang. lagen
1r:r'l folkpensionering samt om barnbi-
drag. Föreläsningen var välbesökt.

T re veckor senare alltså den 29

f cb r talade sekreterare Brucevits om
den kommande statliga sjukförsäkringen
s amt orn möjligheter till arbetslöshets-
: ,i-säkring. För hösten planeras )'tter-
ii gare några f ö reläsningar i aktuella
spörsmål.

D e n i höstas startade studieci rkeln
n sC nvbörjarkurs i engelska på pro-
t:ammet har regelbundet sammanträtt
\"arannan nråndag. Intresset har kunnat
r .d makthållas. Denna kurs kommer i höst
a:t iortsätta.

Uppslag och ideer om studiearbetet
,-,Ch om möjliga ämnen mottages tack-
samt av undertecknad.

Ingarö skytteförening.
Under vinterns och vårens lopp ha an-

ordnats tre fältskjutningar, och ban-
skjutningar ha ägt rum sedan slutet på

april månad. Tyvärr ha de varit nrvcket

dåligt besökta
Då det redan tidigare visat sig att

skjutningar under sommarmånaderna
samla rnycket få deltagare, har förening-
en beslutat att göra ett uppehåll isin
verksamhet till hösten. Säsongen avsltt-
tades den 6 juni, Svenska Flaggans dag,
med Stockholms-Tidningens rikstävling.

För sommaren har skyttepaviljongen
hyrts ut som sommarnöje för att förbätt-
ra föreningens ekonomiska ställning.
När vi med nya krafter och förbättrad
ekonomi åter sätter igång ibörjan på

september, hoppas Vi, att vära skjut-
ningar skall röna större intresse än vad
fallet varit hittills.

^/t. 
D.

Ingarö hembygdskör.
Under den gångna terminen har kören

träget drivit sin verksamhet. Sålunda har
repetitioner regelbundet hallits varje tis-
dagskväll. Församlingen har haft tillfälle
att l1'ssna till kören ikl'rkan pa julottan,
under biskopsvisitationen. och vid bar-
nens nattvardsgäng Kristi Himmelsfärds-
dag.Vid en gemensam stadsresa sjöng
kören in sex av sina bästa sånger På
grammof o nskivor.'Valborgsmässoaftott firade vi tradi-
tionsenligt vårens anl<onrst med majbra-
Sä, tal av dr Wanngård, l<örsång och ka-
baret. Trots det dåliga vädret blev det
fullt hus med två utsålda föreställningar
(cirka 400 personer).

Vid årsmötet beslöts, att vinsten av
juinumret av "lngarö" skulle användas
till f rämjande av arbetet på en samlings-
lokal ä Ingarö.

Viktor Tullander.

Gunn ar Biörnbom

Blommor
Kransar

Dekorationer

Götgatan 44, Stockholm
Tel. 415990 eller Grisslinge 33

N.
Hos oss skärgårdsbor år ju sjö-

fågelsj ahten av rätt stor betydel-
se. Om den ville jag något berätta.

Det var under en av krigets
stränga vintrar. Det såg inte ens
ut att bli öppet vatten till april,
då ju sjöfågelsjakten skall drivas.
NIeu i mitten av denna månad kun-
de man dock skymta blått vatten i
södra Nämdöfjärden, och av den
syclliga -,zinden blåstes ornan ren
av drivis, där is,brytaren gätt hela
vintern, och hållit ångbåtstrafiken
öppen. Då var vi tre stycken som
beslöt att fara ut på skytte.

Tidigt på morgonen klockan
var inte två ens - 

gav vi oss iväg.
Det var mycket vi skulle ha med
oss roddbåt, gevär, vättar, klä-
der och matsäck för hela dagen.
Allt löst lades i båten, som blev
nästan full. Båten blev det sedan
att dra på en kälke. Natten blev
stjärnklar med lätt frost.

En man gick före och frestade
med en stor ispik. Och kälken gick
lätt att dra, och snart var vi
framme vid målet en holme i
I{ämdöfj ärden. Det var en vacker
s)'n att se morgonrodnadens färg-
spel i isen, och vattnet lekte för
en svag sydlig kåre. Fågelsträck-
ten var i full gång. Vi igenkände
knipor med sina visslande vingslag
och sina skrak. Det blev att i hast
sätta ut vättarna och göra i ord-
ning skjutskydd. Där satt vi hela
Cagen, och skyttet gav gott resLll-
ta t.

l{är vi på kvällen skulle hem
igen, hade dagsmejan tärt på isen
och slagit upp stora vakar. Det
återstod ingenting annat än att ro
bitvis och dra båten över isen, där
den var starkast. Det var ner-
mörkt, när vi äntligen nådde fast
land. Trötta var vi men glada och
belåtna över en lyckad dag.

E. S.

För varj e uppvisad skj uten

kråka, skata eller kaja utbeta-
las 60 öre i syfte att söka ned-

bringa skadegörelsen från des-

sa fåglar. Hänvändelse till A.

Zetterberg, Återvall.

Ingarö kommunalnämnd.

FRÅN SJO
,fra,

Sv en Söderling.
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}lembygdsmuseum,
Vår tid aY den snabba utveck-

lingens tid. Det skryter vi gärna
n'led, även om människan själv har
ail ,möda att hänga med i uppfin-
ningarnas och påhittens snabba
tempo. Vi rusa som jagade till vå-
ra bensinstinkande bussar, där vi
trängas som kroskap" Men vi gonar
oss i känslan av hur bekvämt vi
har det nu mot förr. Det går fort,
clet år huvudsaken. Man slukar
tidnin gannas nyhetsraffel, om man
också bara hinner med rubrikerna
och f'etstilsställena. Och som en
röd tråd löper radioprogrammet
från rnorgon till kväll genom nu-
tidsmänniskans jäktade tillvaro.
Vi aY otroligt stolta över vära
framsteg och måna om att vara
med vår tid, kosta vad det vill.

Och Ingarö får för all del inte
Iov att vara sämre än andra. Vi
vill absolut inte anses efterblivna
i något avseende. Var och en har
sin id6, om vilka reformer som
ska genomföras. Allt skall vana i
nivå med tidens krav. Ännu fattas
det så mycket som bör finnas i ett
modernt samhälle. Planer till go-
da och välbehövliga förbättringar
saknas inte, och idealiteten bakom
ansträngningarna år inte att ta
miste på. Tiden gär framåt, och vi
bö,r följa med i allt som kan gag-
na och skapa trevnad.

lVlen under vår reformiver bör
vi kanske hålla i minnet, att allt
nytt år inte enbart av godo.
Det måste skapas något, som
binder intresse och hjårta vid
hembygden. Vi ,måste ska-
pa kultur. Och kulturen har
a lltid sina rötteridetför-
gångna. Vi år så lyckligt lottade,
att vi äger en bygd med urgam-
mal kultur. fngenting a,v denna
borde tä Så till spillo . Lät oss inte
bli så rastlösa, att vi bli rotlösa.
Inte så moderfr&, att vi vakna upp
en vacker dag och finner, att vi
förlorat värden, som inte gå att
ersätta. Det ar i vissa avseenden
fara värt.

En sådan sak, som håller på att
gå helt förlorad, är t. ex. den gam-
la bebyggelsen. De gamla gårdar-
na upplösas, sälj as och komma i
nya händer. De gamla husen rives
och ersättas med moderna bostä-
der. Här blir sportstugor och vil-
lor i vanbacke. Hur många stugor
finns nu kvar av den typ, so,m de
äldre av oss minns från vår barn-

Enligt uppgift Ingarös cildsta byggnad en visthusbod vid
Stora Barnv ik.

dom ? Den läga, timrade enrzå-
ningsstugan rned ett stort kök på
ena änden och ett kanske mindre
finrum på den andra, åtskilda av
en farstu. Låga, breda dörrar och
htiga trösklar. Goiv och tak av
breda plankor, fyrkantiga små
fönster, ett på varj e yttervägg. I
höket vitrappad spismur och en
väldig bakugn, brödspett i taket
och kloss för rännträna till vägen.
I.'inns ännu kvar någon sådan stu-
ga i sitt ursprungliga skick ? Jag
frägar med en viss bävan.

Så såg mitt eget barndomshem
ut, men 1910 fick den låga hyddan
ldmna plats för en ny och mer tids-
enlig. Ett bleknat fotografi år allt
som återstår. Och så har det Sätt
rned de flesta.

J a, det ar väl ingenting att sak-
Dä, kan man säga. Nej, inte som
bostad, ,men som kulturminne. Om
det ännu finns någon sådan stuga
kvar, borde den räddas från för-
gängelse, inköpas eller kanske
rentav kunna skänkas till hem-

Vid behov av nybyggnader

och reparationer vänd Er

till

L t. tARt550l{

bygden, och vi skuile tä ett vär-
digt hembygdsmusellm. Ännu
finns säkert en hel del gamla kul-
turföremål i behåll i många hem,
som kunde samlas dit. l{öbler,
husgeråd och redskap, som inte
snikna uppköpare fätt lägga be-
slag r)ä, skulle kunna räddas un-
dan glömska och förfall och bli ett
vackert och värdefullt kulturarv
för kommande tider.

I denna gammelgård skulle se-
dan Ingarö duktiga husmödrar
kunna anordna trevliga utställ-
ningar och tä visa prov på den
skicklighet i vävnad och handa-
slöjd, som nu f är blomstra i skug-
gan. Och här skulle kanske även
på annat sätt gamrnal och ny tid
kunna mötas.

Må alla, som har möjligheter i
detta avseende, beakta denna väd-
jan och hjälpa till att rädda gam-
la värden undan den moderna ti-
dens störtflod.

S. N'.

aI
auktoriserad

Fra nsson
installatör för

Ein

Ingarö elektriska distributions-

fö,rening.

Utför allt av elektriskt arbete.

Tel. Pilhamn 50 Tel. Grisslinge 16
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IN GAR O -NYTT
Så väva vi vallmår, så slå vi till-

sarnman . . . Ja, så ungefär ljuder
nu sången överalit i svenska byg-
der', fast i olika tonarter. I{ågon
gång kan en durton förnimmas,
men mest aY det sorgetoner och
ibland höres endast ett ilsket frå-
sande.

På ett och annat ställe går flag-
gan i topp då myndigheternas ut-
låtande tillkännagives, på andra
åter åker den ned på halv stång.
Ack ja, det är inte gott att göra
alla till lax, sa' fiskhandlarn.

Vad Ingarö beträffar, så har vår
sammanslagningsf räga kommit i
ett delvis annat läge, sedan Kungl.
Kammarkollegium förklarat, att
vår gamla moderförsamling
Värmdö åter bör sluta oss i sin
moderliga famn.

Det skulle med andra ord inne-
bära att Värmdö, Gustavsberg och
Ingarö skulle bilda en storkom-
mun. Hur det kommer att gå fär
väl framtiden utvisa.

Ernellertid ha våra fullmäktige
helhj årtat och med rörande enig-
het slutit upp kring kammarkolle-
gii fö,rslag. Av två onda ting osv.

Itrn annan sak var också fullmäk-
tige eniga offi, nämligen att upplö-
se den i höstas tillsatta tvättin-
rättningskommittdn. Då kommit-
tcn ej kunde lösa sin uppgift blev
cl,:n själv upplöst. Dock på egen
begäran.

Det år ingen lätt sak för vem
som helst att trolla fram 100.000
kr'. till en tvättstuga, och statsbi-
drag få vi ej om vi inte kunna re-
dovisa ett innevånareantal av
10.000 personer. Vi fär väl lägga
tvätten på hög till storkommunen
ar färdig och då göra rent hus
med en gång.

Som framgår av annons i detta
nllmmer så stundar det gyllene ti-
der för heruar "kråkjägare". Inspi-
rerade av Svenska Jagarförbun-
dets nödrop rörande kråkfåglarnas
oroväckande nativitet, beslöt näm-
ligen kommunalfullmäktige att ut-
dela en premie av 20 öre pr avlivat
exemplar av Corvus cornix samt
dess släktin gar kaj a och skata,
och, landstinget bidrager med 40
öre.

Alltså: Spänn bågen och sikta
rätt så har du alltid en chans att
bli 60 öre rikare. Att söka vapen-

licens fö,r kråkj akt på andras mar-
ker torde dock vara mindre lönan-
de.

En annan fråga har också stått
på dagordningen och blivit veder-
börligen avgjord. Skolstyrelsen
hade föreslagit ommålning av Pil-
hamns skola, men vid närmare ef-
tertanke äterta,git sitt förslag, då
det ligger inom möjligheternas
gräns att snart tä tillstånd till
den om- och tillbyggnad, som är
nödvändig på grund av centralise-
ringen och skolbarnsbespisningen.
Den ekonomiska slrnpLlnkten fick
alltså överhand över den estetiska.

Europahjälpskommitten har nu
länge varit tyst, men det betyder
inte, att den år upplöst eller av
somnad utan endast, att den ej vå-
gat framträda med hänsyn till
andra behj ärtansvärda insam-
lingar. Den ar dock alltid redo att
mottaga och vidarebefordra gåvor
av alla slag, som kunna tjäna det
behjärtansvärda syftet. Pappers-
insamlingen skötes ju omsorgs-
fullt av Andersson i Ekh ägä, så
där aY väl intet att hämta. Men
kan vi inte komma överens om att
offra en dagsinkomst pr man
exempelvis under aug. månad ? Det
skulle helt säkert kunna måtta
ratt många hungrande barnstacka-
re. Vi återkomma till denna sak i
annat sammanhang och tiil dess
ber jag mina älskvärda läsare att
tänka på saken.

A. l-g.

Nestle kemiska permanent

bra för mj ukt och svårperrna-

nentat hår.

Gör ett besök hos

GUNNAR FALLS
herr- och damfrisering,

Mariaplan 2, Gustavsberg.

Herr redaktör !

Tillåt en utsocknes, en stockholmare,
att få säga några ord om Ingarö heni-
bygdskörs senaste vårrevy "Glada Galle-
riet". Lät mig då f örst och f rämst f å

tacka " lngarö f ö rf attarakademi", regis-
sö r, kapellmästare, dekorations- och ko-
stymatelje. Och sist man inte minst ett
tack till de uppträdande ! Sällan såg man
en sådan inlevelse och spelglädje, och
att stämningen var hundraprocentig på

båda sidor om rampen, kunde ingen be-
tvivla. Publiken jublade, och applåderna
smattrade iett, och replikerna formligen
drunknade i skrattsalvor, då någon
ingaröbo blev föremål för de uppträdan-
des beska kritik och skoj. En utsockn es

förstod väl inie alltid det fina ikråk-
sången, men jublet smittade av sig.Och
för resten fanns det så m)'cket annat att
Iäna öra och öga ät från våra kända
seriefigurer Fantomen August och Lotta
och familjen Kronblom till sjungande zi-
generskor och de mera vårbetonade
"gårdsmusikanterna" s amt "dans på

bryggan". För att nLt inte tala om dert

festliga kvintetten ISF^4, vilket uttvdde*
Ingarö Syförening För Män.

Ja, ärade redaktör ! Detta har nu bli-
vit precis vad jag f rån början tänkte, att
det inte skulle bli en redogörelse
för programmet som var utan hade
jag istället tänkt ägna en tarrke åt pro-
gram som kommer !

Revyns utmärkte konferencier och re-
gissör, herr Aulenius talade om för pu-
bliken, att man redan för ett år sedati
bestämt sig för att nedlägga dessa re-
vyer, men' tillade h r A. : " I år står jag
fortfarande här och samma publik åri
salongen". Förvisso har iirgen av oss i

salongen en' aning onr vad det betl'ds1 I

tid och arbete att 'irolla fram en revlr av
detta långtifrån bl1'gsamnia format. Den

enda belöning Ni kan påräkira är en tro-
gen pr"rbliks fulla uppskattning och tack-
samhet. Därför vågar vi bedja Eder: Lat
oss få behålla dessa revyer och låt oss

är'en få behålla Eder, herr Aulenius, sonl
Cen korade förmedlaren mellan scen och
salong. Varför inte ge repriser på de bäs-
ta bitarna ur tidigare presentationer?
Tyvärr finns det nog personer som för-
summat dessa och intet högre önskar än
att få gottgö ra detta. Och vi som sett
dem skulle med glädje hälsa sådana re-
priser som "pjattdansen", "Opp och holr-
pa Thor" för att bara nämna ett par
verkliga glansnummer.

Herr redaktör. Jag har en bestämd
känsla av att jag gjort mig till folk för-

den pr-rblik, som bevistat och kommer att
bevista Edra rev!'er.

Med utmärkt högaktnirrg

cLrner!

Stockholmare.
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Pa sLol**sa Uppsrla, Gavle ool, FrruYiL.till
På rnorgonen den 3 jr-rni for en munter

skara Ingarö-barn med abonnerad buss
''rill Centralen i Stockholm. Där steg vi
pa tåget till Uppsala. Magistern gav oss
var sin biljett, och talade om att den
gällde för återresan också, så den fick
inte kastas bort. Snart började vi ta upp
snrörgåsar ur väskorna. Det var väldigt
sä hungrig man hunnit bli redan. Så var
vi då frarnme vid Uppsala, och där skulle
vi ju stanna några timmar fö r att se på

en del saker. En särskild ciceron irade för
resten kommit ner till stationen, och han
töljde oss och visade oss öve rallt.

Sen vi lämnat ifrån oss väskorna ipa-
ketinlämningen, gick vi mot slottet, som
ligger på en hög kulle ovanför stan. Ne-
danför var en, svandamim, och där sim-
rnade svanorna omkring så vackert. Väl
uppe vid slottet fick vi veta, att det hade
anlagts av Gustav Vasa som en fästning.

J ohan I I I och Kristina hade utökat det,
men av det ursprungliga slottet fanns nu
inte mycket kvar. Vid den stora branden
l7A2 förstördes en stor del, men det var
sedan uppbyggt igen. Så såg vi det käl-
larvalv, där Erik XIV under sitt vansinne
mördat Sturarna. Likaså beskådade vi
den stora rikssal'en, där drottning Kristi-
na 1654 avsade sig Sveriges krona. Där
avhölls j u också Uppsala Möte 1 593.
overallt hän,gde det fina målningar på

vägga rna, t. ex. drottning Kristina till
häst, Gustav II Adolf i slaget vid Litzen
och Karl XI I i slaget vid Narva.

Därefter gick vi då ut Lrr slottet. Pä
en liten kulle stod en kl'ockstapel. Det var
Gunillaklockan, uppkallad efter Gunilla
B jelke. I den rin gde man, n är det var
brand eller när fiender nalkades. I den
ringer man nll också varje morgon
och afton.

Så kom vi då till Botaniska trädgår-
den. Vi fick veta, att den anlagts som
slottspark av Olof Rudbäck men senare
skänkts till universitetet. Där fanns ett
garnmalt och ett n,ytt växthus. I det gam-
la växte en pelarkaktus lika hög son
växthuset och lika gammal som detta.
I taket hängde stora lianer. Inne i det
nya fanns det sockerrör, banant räd, jät-
tenäckrosor i en damm m. m.

Sen vi hade varit iuniversitetsbiblio-
teket och tittat på silverbibeln f rån 40G.

talet, ko,m vi till Domkyrkan. Vår cice-
ron upplyste, att det var Skandinaviens
största kyrka, 118 meter lång och tornen
1 I B rm'eter höga. Den började byggas i
s'lutet av 1200'talet och kund,e, invigas
1435. Inne i kyrkan tittade vi på de

många gravkoren, t. ex. Gustavianska
gravkoret län gst tr am, där Gustav Vasa

rx,ed sina tre gemåler ligger begraven.
Nedanför predikstolen fanns Natan Sö-
derbloms grav. Den var prydd nred fris-
ka blommor.

Det var inte utan att en del av oss

började bli trötta nLr. Några flickor hade

dessutom nya skor, som skavde så o-

täckt. Därfö r var det verkligt bra, när
magistern förde oss till ett matställe vid
ovre Slottsg atan, där vi f ick vila oss och

äta rniddag med köttbullar.
Ä4en det var snart tid ati skynda ner

till stationen till det tåg, sorx skulle föra
oss till Gävle. Det var en ganska lång
resa, cch när vi väl var framme, var alla
glada att få stiga av. Nere vid stationen
var en flicka och mötte oss och visade
vägen till det vandrarhe,m, där vi skr-rlle

logera. Där packade vi Lrpp, bä ddade

sängarna och vilade oss ett tag och fick
sedan choklad och bredda smörgåsar.

Så frågade vi, om vi fick gå på bio.
Det fick vi, och hela klassen var och såg
"Nyordning på Sjögå rda" . Efter filmens
slut fick vi gå hem ensamma men skull,e

vara hemma senast kl. 9. Vi lade oss

trötta men glada. Vi hade ju haft så ro-
ligt. Det dröjde en stund, innan alla Soffl-

nat. Vi låg och pratade litet. Men sn art
sov alla.

När vi vaknade nästa morgon fann Vi,

att det regnade. Vi åt frr-rkost, och under
tiden hade en snäll farbror kommit, so,m

skulle vara vår vägvisare i Gävle. Först
styrde vi stegen mot Läkerolfabriken.
,Därinne luktade det så gott. Först fick
vi Se, hur man tillverkade chokladprali-
ner. Vid ett långt bord satt en tant och

fo'rmade marme'lad, som skul'le ligga i

pralinerna. Marmeladen blev chokl,adfär-
gad, då den fick passera små trådar,
som det var choklad på. Så kom marme-
laden till en annan maskin, där den ln-
höljdes i ett överdrag av choklad. På ett
ann,at ställe fick pralinerna stelna och

vat sedan färdiga att packas i kartonger
och skickas iväg. Vi såg också, hur
man tillverkade mintkola. Där stod vi
länge framför en maskin, som kunde

slunga ut 500 kola iminuten. Innan vi
gick ifrån Läkerolfabriken, fick var och

en av oss en liten kartong med mintkola
som minne.

När vi kom ut igen, hade det klarnat
upp. Vi ställde stegen mot briggen "Ger-
da", sorm låg nere vid hamnen. "Gerda"
var byggd 1868 och slutade att segla
193,0 och tjänade nu som ett slags mu-
seum. Särskilt pojkarna va väldigt in-
tresserade. Vi fick veta, att briggen gått
på allia jordens hav, men under de sista
åren gick den vanligen på Spanien med

last av salt. Det tog hela två dagar a1t

få upp och ned ankaret. Sen vi hade va-
rit inne ikaptenens fina hvtt och sett
ett foto av den sista besättningen, soll
mönstrade av 193C, tackade vi för vad vi
fått se och gick vidare.

Vi gjorde sedan ett besök på Skriv-
och Ritboks A.-8. och fick där se, hur
vära skrivböcker och räkneböcker kom-
mer till, iikaså hur olil<a slags tryckpres-
sar arbetar.

Ä4en nll var det snart tid att länrrta

Cävle. Vi gick tillb aka till vårt vand rar-
hem, åt lunch, och så bar det av till sta-
tionen.

Nr-r närmade sig resans höjdpunkt
besöket på Fun-rvik. Där fick vi gå fritt
iflera timmar, och det fanns då åtskil-
ligt a|t Se , apor, sjölej on, f lamingos, get-
ter, tvättbjörnar, zebror, hjortar, pigg-
svin och många andra djur. Och det fina
nöjesfältet med karusellen, spöktåget och

radiobilen ! Undra på att en del flickor
tyckte, att det var duttit, att vi inte ge-

n,ast hade f arit till Fu ruvik och varit där
bägge dagarna !

Men när man har riktigt roligt, går ti-
den så fort.

Sen vi ätit middag iGästgivargården,
var det lagom att stiga på tåget till
Stockholrn igen. Och väl framme vid
Stockholms Central, stod bussen och vän-
tade snällt på oss, beredd att f ö ra oss

hem till Ingarö igen.
Och medan bussen for förbi Atlas-

Diesel och Skurubron, Boo och Gustavs-
berg, satt alla och tänkte på det roliga
under resan. Men vi undrar, om inte de

flesta itankarna ändå åkte radiobil bor-
ta vid det härliga Furuvik !

Gittan och Margareta.

Den bästa gödseln

Hiins[iiilsel
till salu

på

Frtignlsfrit4nn
Tel. Grisslinge 34.
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Det år försommardag tidigt på
morgcnen. Solen silar genom
fönstret och leker på väggen rnitt-
ernot sängen där jag ligger. .En
sakta vind komrner några grener
tut:lnför stugan att svänga av och
an och ."olreflexet, som nyss lyste
så klart och stilla, börj ar fladdra
hii; och dit. Jag ligger en stuntl
cch ser på den lekfulla ljuspunl<-
teiri. En underbar ljuvlig ro vilar
över rummet, över hela stugan
ja, över hela naturen därutanför.
Det är så tyst och stilla. I.[ej
j us-r nll hör j ag något ! En fåge1
har slagit sig ned i trädet utanför
föiistret. I{ågra trevande, sökande
toner och så plötsligt växer
sången. Med ens tycks hela luften
utauför fylld av jubel. Sången sti-
gs:r och växer i kapp med sol-
strimman på väggen. Hela rum-
met fylls av ljus. Solen höjer sig
därborta i noldost och dess första
värmande strålar dallrar genom
den klara morgonluften. :

Med ett språng är jag ur säng-
en och ute. Med några djupa ande-
t,ag drar j ag in den friska rena
luften i lungorrla. Går tillbaka in
och börj ar [ta på mig. "Eftör ett
Iiar minuter ar toaletten gjord.
Den år inte så omständig här ute
på landet enkel och praktisk.
.[ag slänger irameran över axeln.

En blick i beredskapsväskan över-
t.vgar mig om att den år välför-
sedd. Och så startar jag genom
skogen.

Mitt mål har jag redan klart.
flet ligger en sliogssj ö en linapp
timmes våg från rnin stuga och
clit styr jag stegen.

En sådan lj uvlig rnorgon ! Ännu
dallrar vattendropparna- på gra-
narna scm vore de klädda med tu-
sentals diamanter'. Där giittrar ett
spindelnät i regnbågens alla fär-
ger. Jag' går runt omkring det;
försöker fånga dess glänsande
spröda trådar på kamerans visir-
skiva. IVIen det vill inte lyckas rik-
rigt. Solen är inte där den skall va-
ra i förhållanc]e till motiv och bak-
gri;nd och jas vandrar vidare.

Jag följ er en smal skogsväg
kantad med glänsande tallstam-
rnar. Det doftar stark kåda från
skogen. En hackspett hamrar iv-
rigt på en tallstam. Han upptäcker
mig först då j ag ar alldeles inpå
honom och sätter iväg som en
pil mellan stammarna. Så passerar
jag landsvägen, kommer ner i en
svacka i terrängen och där på and-
Ya sidan skymtar något blått. Jag
är' framme vid sjön.

Solen har hunnit en bit längre
Llpp. Små ulliga moln seglar upp
över trädtopparna och speglar sig

i det dj upblå vattnet. En vindfläkt
krusar ytan därute vid udden,
men i den lilla viken står strand-
vattnet alldeles stilla. Jag sätter
mig på en sten och fiskarh &, som
jag skrämt undan, kommer tillba-
ka. Blicken vandrar utefter stran-
den ; den förlj er beget uppåt från
sj ön och där högst uppe på
branten står en liten tall. Solen
smeker dess brunglänsande stam
och leker bland de krokiga grenar-
na.

Plötsligt har j ag hela bilden
klar ! Där har jag det m o t i-
veti En försommarmorgon på
Irr garö.

Uillaägare !

Vid behov av arbetskraft till
Ecler villafastighet, vänd Eder

till undertecknad, som utför alla

slags arbeten vid Eder fastig-
het.

Högaktningsfullt

A. ERICSSON

Björkhamra, Ingarö

Tel. Grisslinge 36

unnar
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G.

Jlerrar

Enb"rgs

ÄKERI

INGARO
Tel. Gustavsberg 425.
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Ragnar
N ilssons

SPECERI- &

DIVERSEHANDEL

Säby Diuersehandel

Per Bergkvist

REKOMME\IDERAS

Tel. Grisslinge 2

I'lelker Dahllöfs
Speceri- & Diuersehandel

Tel. örsundet 45

Norma nElin

Div

ans

randel

m,

rchrst

S

53

Aker
& Diver

,KNA
l. Ingarö

Siri
Specer ndel

a

I

er

SK

Tel.

Kolström

Pilhamn 3 och

Till kuncler och medlemmar å

Ingarö sändas varot' med buss.

Gustavsberg

CUSTAVSBERC
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lnnfrn lui tnr bussvn hem - proviunlern
rOr var välsorterade livsmedelsbutik.

Folkungagatan 114 lJ6.

LIVSMEDEL

GYNNA VÄRA ANNONSORERI

DE GYNNA OSS!

Beställ

födelsedagstårtan

och

namnsdagstårtan

från

Gustavsbergs

Bageri

Gustavsberg 25

No ri ns Cufa
Äte rva ll

Rekommenderas

Gott kaffe

och

God Sockerkaka

Tel. Grisslinge 49.

LANNERSTA

BAC E R IETS

BAKVERK

Rekommenderas!

Säljes i samtliga affärer

Ingarö.Tel.

Umeå 1948 - Larsson d C:os Tryckeri
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Vllorgonen grar, en nv dog sans randas
J purpur går solen ytå hivnnrclem blå.
Tåglarma vakna, och hörsången blandas
med suset i r)assen, där gäddorna slå.

Strart nog det f örkunn6s, pad klo,ckan är slagien

7rån gårdarma höres ett "kuckeliku".

Dcir redo att böria vned iobbet f ör dagen

V/lan snvnlas ovn vnorgonen iust klockan siu.

Och rågfat och pete sig böia f ör vindem
Ock klöeern står frodig bå åker och äng
J högsonrnrarfcigring ses bilomntande linr{en.
Ja, hela nalurem nu krcrpit tff säng.

Aåft Jngarö tjusats ae krcende f ränder,
Som komyner yned solen tillbaka part år
Och njuter 6e badet vid saltstdnkta stränder
Tv hår pill lnfrn e6r6 var saywncir son4 går.

A.W
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När detta läses, är snart ett nytt
läsår till ända, och en ny årskull ele-
ver f örsvinner f ör att börja i en an-
nan och kanske avsevärt strängare
skola livets egen.

Men skolan är dock en ganska
trogen spegelbild av livet självt
det intensiva, pulserande livet med
dess gträdlje- och sorgeämnen. Och
säkert är att skolan i vära dagar av-
speglar den brytningstid, vi genom-
lever. Brottningen mellan gammalt
och nytt, kanske visande sig i ut-
nyttjandet av bundna eller friare
studieformer, e'ller kanske i kravet
pä stränghet och auktoritet i under-
I rsningsarbe,tet eller i kravet på f ri-
het under ansvar ja, allt detta
koinrner nog så väl till uttryck även
i err liten landsbygdsskola som v är.

t)cth det är icke små uppgifter som
blivit den svenska folkskolan anför-
trodd. Den skall ju å ena sidan med-
dela ett icke föraktligt pensum kun-
skaper kunskaper, som f ör blott
ett drygt decennium sedan delvis en-
dast var läroverkens elever förbe-
hållna. Den skall ä andra sidan ge-
norn skolarbetet och de regelbundna
arbetsf ormern a f ostra barnen
f ostra ciem till livsdugliga, harmo-
niska medmänniskor att inlemmas
som nl'ed,borgare i vårt demokratiska
samhälle. Därvidlag måste ihågkom-
rnas att individens liv ej enbart ar
beroencle av miljö och fostran utan
även av ärftliga f akto rer, som icke
',äia sig nämnvärt påverkas. Slutli-
gen har skolan under senare är fått
sig anf örtrodd en del mer socialt
betonade uppgif ter. Sålunda stå
skolskjutsar, skolmåltider, skolbad
etc. till barnens f örf ogande f ör att

UAR sKllLA.

underlä'tta barnens skolgång och gö-
r a vistelsen där så angenäm som
möj,ligt är.

Hur har vi då här på Ingarö för-
valtat dessa skolans viktiga uppgif-
ter? Vilken skolgång kan vi bjuda
v ära barn här och h,ur komrner
Ingarö-,barnens skolgång ifrarnti-
den att gestalta sig ?

För att börja med sista frågan tor-
oe det vara nödvändigt att först er-
inra om att för närvarande hela vårt
skolväsen ar under utredning, syf -
tande trill att läta folkskola och real-
sk,ola sammansmälta till en 9-årig
medborgarskola med o,lika teoretiskt
och praktiskt betonade linjer. En av
huvudanledningarna till den mycket
omtalad,e kommunsammanslagning-
eil, vilken ju för vär del innebär att
Gustavsberg och Ingarö slås sam-
man till en storkommun, har ju just
varit förverkligandet av detta stor-
stilade skolprogram med behovet av
stark centralisering av skolväsendet.
Men ska,ll då centraliseringen av
skolväsendet i den blivande storkom-
munen drivas så långt, att hela un-
dervisningen f örlägges till en enda
skola, eller skal'l mindre skolor f in-
nas kvar att komplettera undervis-
ningen därstädes ? Så vitt jag har
mig bekant och detta efter sam-
tal med dels f olkskolinspektören,
dels kommuna,lmän i både Gustavs-
berg och Ingarö - är man nog i all-
mänhet ense om att vär skola skall
bibehållas som bygdeskola mecl
visst begränsat anta'l -årsklasser. 

I

varje fall tills vidare. Ty hela denna
träga hör ju intimt samman mecl
frågan om den framtida befolknings-
utvecklingen. Och här måste då med
sorg i hj ärtat konstateras en minsk-
ning av barnantalet under sen are är.
Ä andra sidan bör man dock icke va-
r a f ör pessimistisk i detta avseende.
Måhända botten nu är nådd i den
sedan 1920,-,talet pågående 'bef olk-
ningsminskningen, och närheten av
huvudstaden och Gustavsberg med
f örbättrade kommunikationer kan
åstadkomma en succesiv befolk-
ningsökning.

Med detta försök till allmän ori-
entering angående den troliga ut-
vecklingen av skolf örhållandena ä

Ingarö vända vi vära blickar till vår
skola som d,en'just nu befinner sig.

Det måste då erinras om att man
hår på Ingarö- och detta sedan före
kriget umgåtts med planer på en
o'm- oc,h tillbyggnad av skolan, enär
viktiga utrymmen saknas, såsom
slöjdsal, bespisningssal m. m. Till
dylika arbeten utgå statsmedel efter

ytteriigt 'noggrann prövning. Men
som torde ha framgätt av presjsen
är behovet av skolbyggnader ute i
landet skriande stort. 

- 
Sedan kom-

mitterade f rån v är skol,styrelse vid
personligt besök ä Kungl. Skolöver-
styrelsen erf arit, att f ör v är del ut-
sikterna ti,ll statsbidrag för nrirva-
ronde voro så gott som obefintliga,
enär ett stort antal kommuner f un-
nos som t. o. m. saknacie nödvändigt
antal klassrum och därför voro i o-
änidligt större behov än vi av stats-
bidr&gt beslö,ts i stället gå in för en
noggrann reparation av skolan, sonl
i väntan på tillståndet att verkst älla
den plan'erade om- och tillbyggna-
d,en, komrnit att bli i behov av en
allmän eftersyn. Byggnadskommit-
terade ingick därför till vederböran-
de mynd'ighet med skrivelse, vari an-
gavs vissa preciserade arbeten rned
kostnadsberäkning i avsikt att
ånyo sätta skolan i full,gott skick.
Ansågs emellertid att dessa arbe-
ten borde uppskj utas till ett annat
är, då erforderliga medel stod till
kommunens förfogande

Meda'n yttre förhållanden i skolan
är på tal kan man icke gärna undgå
a,tt omn ämna, hurusom vattenf rågan
vid skolan kommit att 'bli allt mer
aktuell, då upprepade vattenprov gi-
vit vid handen', att procenthalten ko-
libakterier varit för hö9, vilket för-
hål,lande nödvändiggjort vattenkör-
ning ti'll skolan under lång ticl. När
detta skrives, synes problemet änt-
ligen hålla på att lösas, i det preli-
minärt beslut föreligger om borrning
av brunn ä berget söder om skolan.

Dock ,når f örslag f örelåg till
behandlin,g i k,ommunal'f ullmäktige
angående anordnande av skolmålti-
der i vår skola, kunde de bri'stfälliga
vattenförhållandena just då tagas
till förevänd'ning för ärend,ets bord-
läggning tills vidare.

O,m såilunda vissa yttre angelä-
g€nheter vid vär skola 

- 
såvitt sig-

naturen kunnat bedöma det hit-
tilis icke kunn,at ordnas på ett till-
frt'dsställande sätt, finnas dock en
mängd glädjeämnen att rappo,rtera.

Dit hör med f å und antag den sto-
ra arbetsglädjen och trivseln bland
barnen. Och dit hör det i allmänhet
goda förhållandet mellan lärare och
f öräl dr ar. Ty v ar kan sa'marbetet
barn-skola-fö räl'drar bli ffle,r förstå-
elsefullt än i en liten landsbygds-
komffl,ufl, där alla känner vatann och
hänsyn kan tagas till var och ens
egen art?

Och till glädjeämnen hör den fri-
kostighet som vår skolstyrelse visat,
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P ft wpptiieklstiit, il i t iidevnvhry U d.
gen, itbland var och vartannat är.
Därtilrl bidrog naturligtvis mycket
att 'barnskaran växte i antal. Fler
mun nar att matta gjorde det nöd-
r'ändigt att söka ett nytt ocrh, sorn
rnan hoppades, bättre arrende. Så
tccide sig tillvaron även f ör mina
s !<ä rgårdsf ö rf äder so m trots allt
flyttancle dock voro märkvärdigt rot-
{ästade vid Ingarö.

Det var om denna tid so'rn min
mor berättade. Om 1850-60-talets
skärgårdsl,ygd och dess strävsarn-
ma odlare. Och naturligtvis var det
framför allt hennes barndoms In-
garö, dess natur och de,s,s inbyg-
gare i he,lg och söcken som
skildrades, och som för ,mig stads-
födde parvel, som då ännu inte
is,ett något av "landet", fick
något ,av sagansi skimmer, trots
att det inte så of ta v ar sagor i ro-
senskimrand'e färger ! Berättelserna
om vintrarnas mödos z,trr,tnä ström-
mingsfiske på isarna om de kring
stugan nattetid strykande ylande
vargarna som gjorde att man gärna
ticill sig inne sen det blivit mörkt, offi
misrsväxtårens vandrande dalf olk
so,rn av hungersnöden drevos att
härnere söka avsättning för sina
hemslöjdsalster. Man fick också hö-
rA kusligheter om skrock och vidske-
pelse slorrn ko,m en att rysa. Ljusare
var berättelserna om julhelgerna då
barnen kröpo omrklixg i den på
stuggolvet utbredda råghalmen och
letade efter en och annan torr blå-
kiint.

En stor händelse var det när mor-
far kom in till stan för sin årliga vin-
terproviantering. Den resan var vid
sekelskiftet inte så bekväm som nu.
Antingen vandrade han till G,ustavs-
berg, varifrån det fanns ibåtlägenhet,
eller också, oln isen bar, åkte han
pä sina urgam,la hemgjorda skrid-
skor över till Saltsjöbaden. Den då
nlrss byggda Saltsjöbanan var en av
Irigaröborna mycket uppskattad ny-
het.

Morfar vat för oss en märklig per-
so'n. Han var so,m eDseg skärgårds-
f ura på en berghäll. En f ura vars
rottrådar var o'skiljbart förbundna
med den plats där den en gång grott.
Morf ar var en synnerligen mång-
kunnig pers,on. Att han var skicklig
båtbyggare vat kanske den tiden in-
te så anmärkningsvärt, ,men han an-
litades f ör mångahanda uppdrag.
Baron Leuhusen på Säby, med vil-
ken han hade flitig kontakt, titulera-

Stora Barnvik

de honom i sina brev "byggmästa-
re". Han var en skicklig träsvarva-
re rned aktningsvärt formsinn,e. Jag
hat som prov därpå bevarade alster
av hans kunnighet. I-lur han förvär-
vade sin kunskap att "slå åder"
ängrar jag att jag inte frågade ho-
nom, då han vid ett tillfälle visade
nri,g sin välputsade ådersnäppa och
den tillhörande asken med torkaC
röksvaffiF, den senare nyttjad att
stilla blodet med, sedan man ta,ppat
av så mycrket man ansåg nödigt.

la, mycket skulle kunn a f örtäljas
om denna gamle Ingarbo rha,ns

namn var G,ustaf Teodor Wahl-
ström vilken nog nägra av öns
ännu levande åldringar torde min-
nas. När den gamle mannen han
var född 183 1 

- berättade om
Ingarö i gången tid, lyssnade man
rned- särskilt intresse.

Men det var inte i huvudsak min
släkt som jag ville tala oilJ, ehuru
je,g inte kan undgå att na'mna ett och
annat därom. "Känn ditt land", he-
ter det. Den maningen har jag tro-
get följt, men därtill har jag lagt än-
nu en paroll. "Känn dina f örfäd er" ,

och det var just släktforskning s,om
kom mig att fördjupa kontakten med
Ingarö. Studiet av gamla kyrkoarki-
valler ger inte bara upplysnin gar om
hädangångna förf äder och deras
öden, utan även kunskap o,m bygd

Atervall

Rekommenderas!
GOTT KAFFE

och god

SOCKERKAKA

Tel. Grisslinge 49

Långvlk

Varje Bång mina tankar gå till det
ljuvliga Ingarö känner jag mig varm
om 'hjärtat. Den örn är förbunden
med mina tidigaste barndomsår. Min
mor berättade gärna orrn Sin barn-
do'm, oc'h hon var en god berätter-
ska. När skymningen föll på och vi
under väntan pä fars hemkomst satt
framför,brasan ibrukade ho,n förtäl-
ja sina minnen. Ho'n var skärgårds-
fl,icka, födrd på Malma kvarn 1852,
men ko,m tidigt över till Ingarö och
där tillbragte hon sina barndoms-
och ungdormsår. M,orfar var, som de
fle'sta dåtida ingarbönder, arrenda-
tor. Det är förunderligt vilken rör-
lig tillvaro dessa småbrukare hade
den tiden. Man bytte vistelse ideli-

när det gäller n;/anskaffning av skol-
materiel'l och so'm o'ck,så möjlig,gjclrt
upp rättandet av ett uppsk attat litet
skol,bibliotek Resul,tatet av un-
dervisningen har, såvitt kunnat be-
dömas, varit gott. Av från Ingarö
kom,mande inträde,sprövande till
Nacka Mellans,kola har under de se-
nas,te fe,m åren samtliga vunnit i,n-
träde.

Till glädjeämn,ena få vi även räk-
na dtet utmärkta system av skol-
skjutsar, som vårt skoldistrikt kan
visa upp med statens hjälp och som
är så nödvändigt, då ju avstånden
här äro betydande.

Glädjande är även förekomsten av
badanläggningen vid skolan, som
varje f redag står till barnens f örf o-
ga'nde. Glädjande är slutligen
den omfattanide s'kolreseverksamhet,
som under ilera är kunnat upp rått-
hållas genoffl medel som bl. a. influ-
tit genom ,en f örenings verksamrhet.

Lät mig sluta dessa rader med att
rikta en vädjan till vär ko'm,mun och
speciellt dess ledande män: Tag
vård offl vär skola'! Den är värd all

NORINS CAFE

omtanke ! S. M.
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och odling i forna tider, om gårdar-
nas och dess brukares historia ge-
nom århundranden. Naturligt nog
r'äcktes därav lusten att se vad som
fanns kvar av all'a de ställen jag lär-
de känna, framförallt de, där mina
förfäder levat och verkat. Men var
f unnos dessa stäilen, vars namn i
nrånga fall inte finnes på de vanl,iga
generalstabsk artorna? Skulle trots
tidens f örstörelselusta möjligen nå-
got skonats av den gamla bebyggel-
sen ? Tämligen inställd på besvikel-
ser gav jag mig emellertid så ut på
ripptäcktsfärdifädernebygden.

Mörtviken var mitt första måI.
il,et var en strålande sensommarmor-
gon, när jag, plus medhavd cykel,
lämnade bussen vid Brunn den
återstående r'ägbiten ville jag färdas
i ett något lugnare tempo. Mörtviken
blev en angenäm upplevelse. Där
låg den vackra gårdsgruppen, son-l

clet syntes mig, tärnligen orörd i sitt
garnla skick, i den mot fjärden lång-
sarnt sluttande dalsänkan. Ännu ha-
de inte nutida f ritidsbebyggelse
trängt sig för nära inpå med sin stil-
brokighet. Man fär hoppas att detta
l,ornmer att bestå, liksom att den
lilia tim:merstugan strax nedanför
hrrvudbyggnaden måtte bevaras. Den
torde vara av ansenlig ålder, såda-
na detaljer som ett par tidiga 1700-
tals kam,mard orrar med bibehållna
beslag talar härför.

Vidare gick f ärden på stigen ge-
r.lolrl skogen till Grönskan och vägen
ri rot Vänderby två gårdsnamn i
rrrin släkthistoria. Här lever lantbru-
ket rnärkvärdigt nog ännu kvar.
Vedhamn blev clagens andra gläd-
iande händelse. Första gången jag
såg den platsen var, clå jag för 40 är
sedan upplevde en härlig ingarö-
s(ilr-rmar. H är återf ann jag flu, ännu
bcvarade och på ett pietetsfullt sätt
restaurerade, alla de gamla bonings-
husen. Det stället är ett förec1örnligt
exenrpel på hur man bör vårc{a vära
sista reste r av gamla skärgårdsrbygg-
riacler. Rivningsraseriet cle sista åren
har gått allt frir härjancle fram över
vära gamla timrnerhus och rnånga
oersättliga kulturvärden har gått för-
lorade.

Den lilla idl,llen Västernäs på vå'
gen mot Balciersnäs har även lycl<-
ligt överlevat, ruen sämre har det
gått med det gamla torpet Sand-
ha mn som ännu f örra året f anns'
kvar, f ast i mycket f örf allet skick.
Till det torpet flyttade min tidigare
c'mnämnde morf ar är 1869 oc,h där
bodde han till sin död 1923. Staltet
h ette egen tligen Carlshamn ef ter

dess förste [rrukare Carl Sundholm,
rriiken förut varit dräng på Längvik
och tydligen f ått Iångviksbondens
meclgivande att skapa en torplägen-
het för sig och sin familj. Vackrare
plats kunde han knappast valt. Han
byggde torpet L824 o. gav det som
sagt namn efter sig själv. Nu ar de
små åkerl apparna, för vilka Carl
Sundholm med möda bröt mark och
odlade, för länge sedan igenvuxna.
N amnet Sandhamn fick platsen se-
riare, pä den tiden , när skutorna här
hämtade sina laster av den f inaste
mursand, vilken hade en strykande
åtgång i det till storstad växande
Stockhol,m, där Ladugårdslandet, el-
ler som det nu heter östermalm, be-
byggdes rned stor fart. Ibland kunde
det ligga ett tiotal skutor f ör Iast-
ning i den vackra viken och då gick
det livligt till om kvällarna. Nu har
clen uppväxande tallskogen dolt så-
ren ef ter den svåra härjningen i
"örns" sandbackar. Ef ter morf ars
clöd f ick det 1O0-åriga torpet f örf al-
la, trots att det in i det sista var ut-
hyrt till sommargäster. Förra året
avgjordes dess öde. Det brann ned.

Men vidare på färden 
- 

jag mår-
ker att jag alltf ör gårna villa dröja
mig kvar på en kär plats. Vägen ge-
nom skogsmarkerna framåt Björnö
vore värd ett särskilt kapitel, men
därmed f år anstå. N arnraste målet
var nu Längvi,k. Som jag såg den
gården denna sommaref termiddag
stämcle mig bilden till andakt. Den
låga,mansbyggnaden,karolinskt all-
varlig i sin karga backsluttning om-
given av sina bodar, lador och fähus
gav en helhetsbilcl av sällsynt h ar-
monisk skönhet och äkt'het. Ett
Skansen i originalmiljö. Det var den
önsketänkta Ingarö Gammelgård.

Länevik i älclre urkunder Lang-
vik var ett av öns fåtaliga tria
bondehemmår,som undgått att upp-
slukas av adelsgodsen. Nu har det
tyvarr nått sitt slutöcle det att till
stadsbornars fritidsförnöjelse läggas
pä hackbräciet för att styckas i små-
bitar. Den rrode rna tidens merkanti-
la mentalitet gör inte halt inför någ-
ra åldriga timnterhus, vanligen be-
trcknade som "ruckel" och därför
förvånar det inte , att Långviks vack-
ra gärclsgrupp i d ä:gärnä stympats
genom neclrivandet av nägra av de
älclsta byggnade rna. Där gick stora
kr-rliurvärden förlorade för Ingarö.

Ä4 en vid are. Ännu ett par ställen
återstodo pä min rundfärd når-
mas't Skenora, där min morfars far-
mors farfar bonden Gustaf Anders-
son, och efter honom sonen Nils,

var brukare under 1700-talets första
häif t, troligen som f rälserbönder.
Skenora, i älclre tider S,kinora, har
även intress anta anor. Tillåt mig in-
f crga nägra data. Stället donerades
jämte Fågelvik 1 638 till den stora
kanslern Axel Orenstierna. Att den
berömde ägaren någonsin besö,kt
denna lilla avkro,k av sina många
stora egendomar är väl tämligen, o-
tr oligt. Emelilertid var gården ännu
l683 i släktens ägo, då den drabba-
des av reduktionen oc,h f örlänades,
genom de byten som beviljades, til,l
Erik Linds'chöld och kom att som
tidigare höra under B reviks säteri.

Namnet Skinora har ålderdomlig
klang. Namnbildningen har sin för-
klaring når ffrän ser på ställets läge.
Ski -- skiija, nora (noret)
sund alltså skiljestället i det
trånga sundet. Gården har tydligen
ko'mmit i goda händer. Lantbruket
lever och den äldsta lilla timmerstu-
gan på höjden ,mot sjön står kvar i
välbevarat skick. Där upplevde min
mor några av sina barndomsår.

Så till slutmålet för rundfärden
St. Barnvik. Det stället ,har tidigare
varit omtalat i denna tidning. Den
gamla visthrusboden där är unik i he-
la skärgården. Men inte bara den
u,tan hela den lilla gårdsgruppen är
m'ärklig. Den borde f ridlysas. Även
det stället år tidigt omnämnt. 1562
v ar gården f rälseegend'om och till-
hörde Jöns Olsson Gyllenhorns (död
1556) arvingar till Sjösö ( Rönö)
1614 och ännu 1632 ägdes den av
en "fru Anna" so'm skrev sig till en
gård, vars ,belägenhet ar orbekant,
men som olika är kallas Lösa, Lösta
eller Låsta. 1642 utbyttes Barnvik
av Gustaf Gabrielsson Oxenstierna

]larry Greigärd

Utför elektriska kraft- och

belysningsinstallationer samt

svagström sanläggnin gar.

Tel. Pilhamn ,19.
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till Olof B'ure mot Valla i Brännkyr-
ka socken och kom på grund. härav
att dra,b'bas av reduktionen, men ut-
byttes f rån kronan. I början av
1700-talet var he,mmanet i likhet
'med f lera andra på Ingarö genom
köp i presidenten Niclas von Höp-
kens på Fågelbro ägo. Från den ti-
den torde åtminstone två av de tre
husen härstatn,rnä. Det äldsta bo-
ningshuset har t. o. m. sin interiör i
stort sett i berhåll. Mina f örf äder
brukade stället vid 170O-talets slut
och en tid' in på 1800-talet.

Ia, detta var om hur jag på nytt
upptäckte min fädernebygd. Aldrig
hade jag tidigare anat, att Ingarö
ägde så rmånga värdefulla 'minnes-
rnärken från en gången, nu tyvårr
döende bondekultur. Vad som ännu
återstår måste docrk räddas från för-
intel,se. Här finn;s en stor uoogift för
en Ingarö Hemrbygdsf ör'ening !

M. !-n.

Brunnssprängning.

SK YNN F JiN ONTSNÄMNEN.
V ära släktnamn äro skyddade av

lagen. Pettersson får ej utan vidare
tillägna sig namnet Pets6n och f ör
Andersson att lägga sig till med
namnet Anderbjörk är numera omöj-
ligt.

Men hur är det med ortsnamnen?
Namnen på vära tastigheter, sjöar,
berg och dal ar? På detta område
tycks räda fullständigt kaos. Ort-
namnskommittens befogenheter sy-
nes vara mycket begränsade. Hur
vore det med en ortnamnsko'mmitte
i varje socken?

Nybyggaren kallar sin villa för
Nissero eller Botildelund och året
därpå säljer han den och sedan dtr-
ger inte längre det ursprungliga
namnet. Den nye ägaren vill ha ett
annat och så blir det Björkarbo, Hil-
dedal eller något annat lika vackert
:ch kärnfullt till glädje och fromma
för postverket, skattmasen och and-

ra dödliga
Den ötii.i.ttu beteckningen med

stamf astighetens namn och avstyck-
ningens nummer användes aldrig i
vardagslag och numret kommer man
för övrigt sällan ihåg. Endais,t vid
det högtidliga ögonblick, då dekla-
rationen skall avgivas, måste num-
ret letas fram.

Men även myndigheterna kan
ibland göra namnändrin Eär, med ei-
ler utan avsikt. Sålunda fick Skeno-
ra för nägra är sedan i officiella
handlingar ståta med namnet Ske-
rloratorp, utan att någon rätt visste,
hur det gått till. Tjällmora var ur-
sp i'ungligen en sommvarvilla, byggd
1905 på of ri grund. Marken tillhör-
de Beatelunds fideikommiss, men se-
dan f ideikommisset är lgl7 blivit
sålt och styckat, köptes Tjällmora,
tillika nted ett större skogsområt1c,
jämte det närbel ågna Forsvik av ie-

Bröderna Säflunds

ÄKERI
och grustag, Brunn, fngarö.

Lever erar vid bilväg grus, singel

och byggnadsmaterial.

Tel. L6 29 84 eller Pilhamn 34.
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qrtionsrådet Axelson-Johnson. Se-
clermera såldes och styckades hela
rrmrådet och utgör nu ett större vil-
lasamhälle, med det gernensamma
nanrnet Tjällmora. Varför dugde in-
te namnet Forsvik, som v ar garn-
malt och välkänt? Hur namnet Tjäll-
nrora har uppkommit ar ej känt, nten
man kan ju gissa att det på någ'l1
sätt sammanhänger med Tjällmo
socken i östergötland.

Lillängsdal, som är ett gam ntalt,
vackert namn var också utsatt f ör
attentat f ör några är sedan. Det
skulle då heta Folkesta ef ter dåva-
rande ägaren som hette Folke. Men
namnet synes inte ha slagit igenom.

Namnet Grisslinge har åstadkom-
rnit åtskill,igt trassel. Att många tror,
att Grisslinge telef onstation ligger
vid havsbadet med sarnma namn,är
ju inte så underligt, f ör att nu inte
tala om att Grisslinge i telefon ofta
förväxlas med Tysslinge, som också
är telef onstation men ligger i Sö-
dermanland. Innehavaren av num-
rner 2 i Grissl,inge får ofta heta pas-
tor Gyberg på sommaren, då Katri-
nagården är befolkad. Vid are ha vi
professor öhnells sommarställe, som
tydligen fått sitt namn efter den när-
belägna Grissselholmen. Stället het-
te tidigare Näsdalen och var torp un-
cier Brunn.

Baldersnäs som från början hetat
Nybygget fick sitt nuvarande namn
år 1893 av dävarancle ägaren, gross-
handlare P. Wohlin. Det officiella
namnet är eljest Längvik/72. Huru-
vida det nya nanrnet har något sam-
band med det dalsländska godset
Baldersnäs är ej bekant.

Nå ja, alla namnbyten ar ju inte
av ondo, men de skall inte ske
slumpv,is och utan giltig orsak.

De små insj öarna, varpä Ingarö
är .så rikt, kallas sedan gammalt för
träsk, vilket många tycker ar orik-
tigt. De äto vackra sjöar och borde
kallas så, anser man Är det möjli-
gen därf ör som de nu hålla pä att
byta namn. Västerträsk kallas nume-
tä Aborrsjön och Kvarnträsket vid
Säby har fått det poetiskt-romantis-
ka namnet Trollsjön . V ar det må-
hända trollen som tände eld på sko-
gen där för några år sed an? Och hur
är det med abbo rrarna i Abborr-
sjön ?

Men nu får det vara nog med
namn för denna gång,för jag för-
står att Ni redan tröttnat och und-
rar vad det skall tj äna till att skri-
',/a allt detta. Kalla det gärna peko-
ral onl ni vill, men om ni säger att
det är ett namnlöst elände, då pro-

Brunn,

På krönet av åsen, som sträcker
sig söd,er om Kolströmmen och pa-
r allellt m'ed densam ffiä, är Brunns
gamla herrgård belägen. Fram mot
huvudbyggnaden, för en kort all6 av
lönn och l,ind. Själva mangårdsbygg-
naden har kanske icke det vördnads-
bjudande yttre so'm nägra av de
andra storgodsen ä vår ö, men dess
historia f ör oss långt tillbaka i ti-
den, och den utvisar en utvecklings-
tendefls som vi funnit ä flera an,dra
storgods. Over den gamla bondekul-
turen leder utvecklingen f ram till
storgodsen, som unrder senaste är-
tionden genom styckning kommit att
f örvan,dlas till smärre villatomter,
till glädje och f romma för ett allt
större antal människor.

Vi låter ti,ll en början prosten
Qrzist, vars efterlämnade' anteck-
ningar ställts till signaturens förfo-
gande, vara vär vägvisare, då vi föl-
jer gårdens historia genom tide rna.

Det fram gär då, att tre hemman
är 1606 förlämnades till en Sven
Månsson Eketrä. Hans arvingar fick
är 1647 konfirmation ä förläningen
med allodialrätt, med vilket avsågs,
att godset till evärdlig tid skulle för-
bliva f rälsermannens och hans ar-
vingars egendom, som skulle behål-
las under adiliga privilegier. Eke-
träs dotter-dotter gif te sig med
landshövdin,gen Jakob Törnsköld,
och han innehade gården till pä
1670-talet. Från denna tid härstam-
mar namnet Brunn.

Efter Törnsköldsdöd 1678 inne-
hades gården av denn'es maka i and-
ra giftet Bri,ta Appelgren och
hennes halvbroder Johan Appelgren.
De sålde gården är 1 68 1 till Clres
Rålam,b, srorn gjorde den till arreR-
degård under Beatelund'. Så kom
Karl Xf :'si reduktion och trots den
förut omtalade allodialrätten indrogs
gården till kron,an. Men myckel
snart inlöstes den av Clres Råianlb

och ärvdes av hans son Bror Rå-
lamb.

På Brunn bodde under senare de-
len av 1700,-talet och i början av
I800-talet flera medlemmar av ät-
ten Cederström och andra adliga
släkter. Så bodde där t. ex. under
175O-talet löjtn ant Gustaf Ceder-
ström och på 1770'-,talet en löjtnant
Svante Didrik Silfverberg och pä
I 790-talet f lera medlem mar av släk-
ten Cronstedt, såsom major OIof
Cronstedt, hans syster Anna Maria
Cronstedt m. fl.

Är 17 44 låg en del av den ryska
flottan vid Stäket, och manskapet in-
kvarterad;es ä oli,ka Värmdögårdar.
När flottan följande är återvände till
Ryss,lånd stannade åtskilliga av be-
sättninrgen kvar, och i husförhörs-
liängden av är 1745 är antecknat, att
vid "Brunn arbetarna äro ryssar".

Gården brukades under 1700-ta-
let av innehavaren till Beatelund,
men däref ter v ar den m,estadels ut-
arrenderad. Un;der åren 1 895 1 91 0
arrenderades den äV friherre Carl
Cederström, den på sin tid så kän-
de "f lygbaronen".

Av livet på Bru,nn ä flygbaronens
ticl har Haise Z lämnat bn 'utomor-
dentligt levand,e skildring, som i det-
ta s,amman:hang förtj ånar att orda-
grant citeras :

"Brunn jag minns den lilla
gården på Cederströms tid. Man for
med s,kjuts f rån Kolströms brygga,
man åkte förbi den lil'la vackra kyr-
kan och genom en bred all6 kom
man fram till en anspråkslös gul vil-
la. Man såg strax att här bodde inte
en man som uteslutande ägnade sig
ät lantbruk och trädgårdsskötsel.
Där hängde ett par romerska ringar
på verandan, och kom man tidigt pä

IV. EAftNAft PA IJTI EANfiJ.

testera r Trebla:2. Carl Cederström
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I si,sta nu{mrret uteslröts krönikan
f,ör att bereda plats ät en fylligare
skildring av bisftopsvisitationen. Ne-
danståen,de avser dtärför tiden från
sliutet av 1947 till och med april
1 949.

Första söndagen i Advent firrades
högtidliigt ,med strålande ljus täg,

sång av ,h,erm,bygdtskören m. m. både
lg47 och 1948. Vid sista till,fället
predikade professor Anton Fridrich-
se'n från Upp'sala ,med, tankar o,crh

ord sorrn sent skola förgätas.
Jul,otfan raknar in de flesta kyr-

ko,besökarna. Även d,å medve rkar
hem'bygdskörren sanlt ingenjör Per
öhnell (med solosång). Det har bli-
vit en för oss kär tradition. För att
så många som möjlirgt skall få del-
taga, blir det nog nödvändigt med
två julottor i fortsättningen. Det har
också uttalats önskemål om julbön
på julafton. Och denna önskan till-
rnötesgå vi gärna och begynna med
sådan i är.

Annars se vi me.d glädje, att anta-
let kyrkoibesörkare börjar öka. Lika-
så kollekte'rna. Man börjar mer och
mer inse , att kronans sänkta värde
medf ört, att man måste ge du'b'belt
så rnycket som förut.

I detta nummer vill jag hälsa sär-
skilt vära so,m,ntargäster och K. F.
U. M:s Ingaröläger väl,komna!

Insamlingen för den nya altartav-
lan i Ingarö kyrka har av mell an-
kornmande omständigheter blivit
fördröjd, men snart börja vi.

Som väl uppmärksarn,mäts börjar
kyrkogården nu få ett ljus are och
nrel' nordiskt utseende. Det är redan
rati mycket arbete nedl agt men ät-
skilligt återstår. Här ha vi rätt och
plikt att gå försiktigt fram.

Klockstapeln står inf ör en nöd-
vändig ra:pärätion. Den har blivit
svårt ang,ripen av hus'bocken. Medel
för restaureringen äro ansl agna av
kyrkostäm,man.

Kyrk'liga sykretsen fortsätter allt-
jäm t sin verksa,m'het. Försäljning-
en är 1948 inrbragte med influtna gå-
vqr ett bruttobel,o,p,p på krr. 2.441 :17.
Av detta har kr. 1.500
till Hem'met för gamla. Dettas repä-
ration jämte anskaffning av inven-
tarier under 1947 -1 948 har drragit
en ko,stnad av 16.751 : - kr.

Födda ciro 1947 :

Börj e Verner Jo,hansson, Enkärret
I :12, den 26/ ll.

Nils-Olov J,ohansson, Beatelund,
den I / 12.

Monica Anita Anderrsson, Le,mshaga,
den 20/ 12.

morgonen , tyckte man sig skymta
små fläckar av snö på den grusade
gången det var cigarretter från
kvällen förut. Jakthun,dar skällde och
en terrier svarade inifrån, huset. En
vänlig röst förmanåd€ och bad dem
vara tysta, för baronen sov. En dörr
öppnades och pä trappan stod för-
valtaren Carl,ander, bred och trygg i
sitt västgöta,lugn. Han var gårdens
tomte, skyddande och värnande sin
vän och husbon,de mot alla obehöri-
ga inkräktare.

Baron sov. Och han behövde det.
Det blev litet sent i gär. Hela huset
sov, det vara bara Carla'nder och pi-
gorna som voro vakna, och så hun-
darna. Där låg gäster i vindsrum-
men : arti'ster, författare, skådespe-
lare etc., som bjudits ut på en mid-
dag och som stannat i f lera dagar,
ibland veckor och månader.

Brunn var en kavaljersflygel. Där
träffades andra människor än på de
andra gård,arna i trakten. Där sjöngs
och spelades, där åts och dracks,
och där fördes en konversation, så
originell och bi,sarr, att den inte på-
minde om någon annan konversation
i landet. Där hände besynnerliga
ting. En natt började en speldosa sin
entoniga me,lodi, någonstans, nran
visste ej var, förrän rnärl f ann den i
resåre rna till en av sängarna. I den
sängen låg musikdirektör Hjalmar
Meissner. Sam'ma natt sprang en
herre upp ur en annan säng, klädde
sig i yrande fart och gav sig iväg
halvspringan,de till Gustavsberg.
Han hade inte stått ut med det kli-
pulver, som strötts mellan lakanen.

Husets herre var också husets rne-

clelpunkt. Han sov li,tet iänge om
inornarna, men han var ändå uppe
före gästerna och glömde aldrig sitt
arbete som arrendator och lantbru-
kare. Där gavs order till f örvaltare
och rättare, där telef onerades och
gjordes affärer i rnjölk och ved, där
planerades jakter och ordnades f ör
f olk och fä, klokt och f örståndigt
och rni,tt i alltihop hände det, att ba-
ronen gick avsides och övade ett
trollerinummer eller skrev en vers
på en kuplett . . ."

Så långt Hasse Z:s initierade
skildring av livet på Brunn ä flyg-
baronens dagar.

Beatelundsfideikommiss,ivilket
ju Brunn ingick, inköptes är lgl7
av v. häradshövding Carl Frisk.
Samma är såldes Brunn till A. Zelin,
vilken transporterade köpet på
grosshandlaren Johan A. B äck-
ström. Av denne inköpte direktör
Aron Ljunggren lg27 gården. Är
1943 såldes Brun,n till direktör Eric
Ryberg, So,rn sederm era genom A.-8.
Skärgå'rdstomter kom att exploatera
området till villabebyggelse. Kraf-
ter inom kommunen verkade för att
själva huvudbyggnaden med när-
mast kringliggande mark skulle bli-
va d'et centrum och den samlingslo-
ka'l, som Ingarö så utomordentligt
väl behövde. Tyvärr kom tanken
aldrig att realiseras

Nu yppar sig en ny möjlighet till
denna plans realisering, därigenoffi,
att ett särskilt område vid styck-
ningen av Brunn avsatts för kom-
munala ändamåI.

Smide & Plätslageri
A. Rudbäck

Tel. Grisslinge växel

Vid behov av nybyggRader

och reparationer vänd Br
till

L F. IARLSSll]l

S. M.

Tel. Pilhamn 50
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Gösta Xngemar Br'unner, Säby gårcl,
den 23 / 12.

Karin Britta Elisabet Kinnem4rk,
Lermshaga gård, den 3l / 12.

1948:
Sven OIof Nystedt, N. K:s Sernes-

terhe rn,, den 29 / | .

Anita Eli,sa,bet Viola Ekströnr, Få-
gelvik, den 16/3.

Gö,sta Len nart Qvarforth, Enkärret,
1 :75 den 26/3.
Lars E,dvin Larsson, Säby l:43, den

3/4.
Ylva Margareta Elisarbet Ande:rsson

( Liliia) , Vårgården , 13 /7 .

Eva Maria Tallqvist, Säby gård,
den 7 /8.

Kerstin Margareta Stiigsdotter-Mag-
nusson, Pilha\mn, den 22/9.

[{åkan Bertil Carlsson, Brunn I :170,
den 25/9.

Annette Birgitta Sundqvist, Anne-
lund,, den l5 / l1 .

Bo Gun nar Mattsson, Säby gård,
den 2l / 12.

Konf itimtdtla'de ciro de,n 6 moj I94B:
Ricka;rd Bergman, Enkärret l:70,
Lars Hellrström,, Skäl,sm ara 6: 1,
Göran Steffansison, Krögarudd

1:1,
Gunhild Bergström, St.

1:1,
Barnvik

Inga-Britt Forsling, Brunn, I : 31 0,
Irma Forsman, Södra Lagnö,
Maud Holrmströ,m, Nyt,orp,
Siv Johansson, Enkärret, l:2,
Ba'rbro' Nilss,on, Kolströrm.
30 barn ic,ke tillhörande försä,ffiling-
en i Ingarö rkyrka).

V igdo:
l6/ ll 19,47 Hans Bertil Tallqvist

och Siv G,un,borg Dahlbo,
22 / I I 1947 Lars Göran Malmstedt

och May Grurlvor Lundh,
6/12 19,47 Ernst Johan Flodin och

Signe Torborg Lund'bgrg,
24 / lO 1 948 Lars Alf red Len nart

Lausson o,cih Anna Lena Hindell,
5/2 1949 Ivar Ermanuel Wenngren

o,crh Alina Linnöa Norberg.
( Under 1948 ägde f . ö. B vigslar

rum i Ingarö kyrka).

Avlidno:
23/L2 1947 Fru Bernhardina Khi-

stina Holmström, Ingaröhem-
met,

7 / | 1948 Fru Eugenia Lindgren,
Toholmen,

30/3 1948 Fru Jroh anna Charlotta
Dahltströmr, Ingaröhemmet,

3/4 1948 Johan Otto Lundrberg, Hil-
d e rsvik,

nn rno eyruoruafqlo

Robert Åkerberg

Trädgård,smästaren Robe'rt V il-
helm Åkeuberg fö'drdes i Tros a lands-
ö,f rsamling den 5 septem'ber 1867.
Han var alltså viid s,in död 'över B0
är gaimmal. E'fter sina läroär och
,kortare anst'ällningar k'o,m han sonl
träd,gård'smästare till verkmästare
Barl'ow i Gustavs,berg.Där trivdes
han synnerligen väl och hade nog
hoppats få stanna längre, men Bar-

ll/4 1948 Axel Fredrik Karlsson,
Litllängen,

I I / 4 1 948 Gun nar Fredrik Äberg,
B e rgå,

24/5 1948 Au,gusta Jakobsson,
Ingarölhemmet,

26/5 1948 Rob'ert Äkerberg, Ingarö-
hem:met,

3A'/5 l94B Karl Emanuel Wenngren,
Kolströrm,,

25 /7 I 948 Johan Samuel Högbe,rg,
Ingaröhemrmet,

25/7 1948 Au,gust Hj almar Lind-
gren, Få,gelvik,

24/B 1948 Anna Brita Söderman,
Enkärret l:29,

24/B 1948 Hulda Sjöberg, Balders-
n äs,

7 /9 1948 Hulda Matilda Löfstrand,
Evlinge,

2 / 10 1 948 Bengt OIof Carlsson,
S,kenora,

2l / 11 I 948 Annett,e Birgitta Sund-
qvirst, Anneliund,,

5/l 1949 Joh anna Fredrika Johans-
son, Björnöt,orp,

25/ I 1949 Johan Emil Karlsson,
L: a Stångholmen,

6 /3 1949 Johan August Bl,offrqvist,
E,knäs,

2l / 4 I 949 Frans Edva'rd Karlsson,
Ingaröhemimet,

30,/ 4 1 949 Karl Johan Karlsson,
Ingarö,he rxrffie t.
Vile de i f ridr, och lyse dem det

eviga ljuset !

lows f rånf älle 1 910 nödgade honorn
s'öka annan anställning. Ef ter nägr a
är ri Trosa kom, han så till doktor
Pauli på Tranarö i Ingarö f örsam-
Iing. Där fick han l93B K. Patrio-
tisika sällskapets guld'medalj , 2: dra
storleken, för långvarig trogen
tjänst.

Det hade han ock ärligen förtjä-
nat. På sina platser utf örde han
näml,igen inte bara hono,m' åliggande
ar:bete utan rblev genom sin glada
tjänstvillighet ren t av en h,ustomte.
H an trivde's i re'gel stora rtat med
människo rna och de med honom. På
grund av sin kåra hrustrus sjukdo,m,
hans egen hälsa hade tidvis ej hel-
ler varit den ,bästa, Iämnade han
Tranarö o'ch hyrde 'bostad med träd-
gård i Staf snäs. Där ko'mmer man
väl ,ihårg hans vackra anläggningar,

Efter en tids sjuklighet kom han
till Ingar'öhe'm,ffi€t med sin ;makä.
Man skrulle t,rott att 'han fått nog ef-
ter mer än sextio års, hårt arbete,
men det var ingalunda fallet. Ge-
nast 'han anlänt, erbjödr ,han sig att
för en ringa penning plus "procent
på f'ör;sålda pro,dukter" sköta hem-
mets trädlgård,. Nu inköptes f röer
oc,h plantor,'drivbänkar lades, lan-
den gödslades och så gicrk Åkerberg
på under f lera är i stor stil. H an
fick ocksä mycrket berö'm av ,biiskop

Björrkquist vid dennes besök iapril
1948. Vid samma tidpunkt hade han
utsett familjegav ät sig på Ingarö
kyrkogård med önskan om att den
skulle ligga så nara Hemimets träd-,
gård, so'rn miöjlirgt. Halvannan må-
n ad dräref ter g,ick h an bort.

Äker'berg hade under sin långa
levna,d förvärvat stor personkänne-
do,m. Det var roligt att samtala med
hono,m om tider, so,m flytt. Och han
talade alltid väl offl de männis'kor i
vars tjänst han varit. Själv var han
mån om stitt yttre. Det låg inte så li-
tet av gämimal,dags galanteri över
Äkerberg. På söndags,morgonen
gjorde han sig alltid fin. V ar det
sommartid , använde han en mvcket
ljus, nära nog vit kostym,, när hir:r
högtidligt stegade i väg och på
ktocrkslaget his,sade H emmets f lag-
ga. Till kyrkan gick han i mörk filt-
hatt eller skarphatt sanrt käpp med
silverk rycka. H an ar icke längre i
vår krets, men miunet av honom är
ljust och levande.

T. W.

Oynna denna tidnings ann0nsörer
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KÄNNER DU D
Härnedan 12 bilder från Ingarö. Är du intresserad, bör du

tidning kan du sedan finna

N
no

o?
ga. Å annan plats i dennastudera dem

rätta svaren.

5.4.

8.7.

IO. T T. 12.
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Det är ingen tvekan om att både

för de 10.000 värmdöborna och

för den stora massan stockholmare

som har sina intressen därute är
prosten Quists bok en stimule-
rande och värdefull källa att
forska i.

I

I

I

I

)

71" har baken om ?\ärmdö kommit.

Det är ett hulturdohument öper Wärmdön ap prosten Axel Quist,

som ägnade en stor del ap sitt lip åt forskningar öper Aärmdö

skeppslags utoeckling och samldde historiher öper samtliga gårdar och deras ägare

i Uärmdö, Qustaosbergs och Jngarö socknar. prosten Quists fader, D. E. Qpist

par dessutom hovfotograf och ur hdns rika material har ett

stort antat bilder intagits som utmärht belgser både den gamln

kulturen och den snickarglädie som ofta tagit sig uttryck

i senarc tiders sommarpillor.

Re kvirera boken genom denna kupof,g.

Böcker i 3
våningarfiuil

STOCKHOLM, Tel .2328 15.

Namn ...:..

Bostad

I rcungsgatan 26,

I Hcirmed rekvireras:

I ex' 
"rttlTS:

| .*. VÄRMDO| - 
inb. 2r: --

\
Postadress
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Adiii min gviinu unyiloru.
presentation ae Tftarika Stiernstedts romfrn oln lipet

å Brumn pid sekelskiftet.

Gruppbild ev famitjen C,ederström', troligen frcin början ov g0-talet.
I frdmre raden dåvarande fideikammissarien, riksdagsmonnen fil. dr.
Anders C ederström. I bakre raden ( i mitten) so'nen And'ers, f ideikom-

missarie efter 1894, och (nr 3 frå:n vrinstter) sonen Carl,
" F Iy gb aronen" .

Vid sekelskiftet innehades Brunns
gård (so,m närmntis pä annan plats i
detta n,u;lltrffie r') av baron Carl Ce-
d,erströ'rn, dtå giift med Marika
Stjernste'dt; båda väl kända: hon
genom sitt författarskap , han som
pionjär ino'm, det svenska flyget. De
äldre 'på Ingarö har dem säkert i
gott minne f rån den tiden, ,och hi-
storierna offl den originelle baron
Carls många djä rva och tokroli'ga
qpptåg lever ännu kvar i bygden.
Om ni öns,kar närmare lära kånna
dessa ,båda så olika o,crh starka per-
sonligheter o,ch något om livet på
den lilla herrgården då för tiden,
har ni en ut,m,ärkt källa i Marika
Stjernstedts erg€n sj älvbiograf iska
bo,k, so,m hon kallat "Adrjö min ,grö-
na ungd'o,m", d,är hon bl. a. berättar
om sitt möte me'd 'baron Cederström
o,ch o,m, sin vistelse på Brunn. Det är
därur jag här vill återge nårgra glim-
tar.

lnnan de båda kontrahenterna
än nu träff ats, hade de geno'm ge-
mensaffltnä bekanta hört talas om
varandra, och förväntnin garna var
ganska s,pända ä ömse håll. Presen-
tati,onen kom till stånd pä SvenSka
teatern under en mellanakt. Del
första hon ,hörde hono'm yttra var:
"Gu'd ! Kan ingen skaff a mig en mä-
nadrs cellfängelse, så att jag äntli-

gen kan få litet ro och sö,mn?" Han
var endast i trettioårsåldern, men
hans utseende var stämplat av det
oro,liga liv han f örde, rTled nattvak
på kaföe rna i St'ockhiol'm omväxlan-
de ,med strapatsri,ka färder och fri-
luftsliv i yttre skärgården.

Men den obestriidliga charm han
ägde ocrh som gjorde , att människor
dro(gs till hon,om, besegrade han
även henne. I sin skildring av ett be-
sök de gjorde nyåret 1900 hos de
Geers på Frötuna, släktingar till
Carl Cederström, tec,k nar hon ett
utomordentligt porträtt av sin bli-
vande ,make.

Jag återger ordagrant. "l det
sällsikap värt värdfolk samlat, ut-
vecklade han nu sin tjusningsfö rmä-
ga. Jag förstod', att det framför allt
var rmig han ville tjusa. Alla korten
ko,mrmo på bordet, oc,h han hade
sannerligen inte f å tru,mf på hand.
H an var f ör resten arti,g mot alla,
roade alla, berättade h,istorier, sjöng
viis,or, sperlade handkl aver, delvis
egn a kompositi,oner, dansade, dels
med darmerna, men även solo, skotsk
jig, gjorde hä,pnadsväckande troll-
konster, och detta med en elegans,
som inte många professionella task-
srpel are ko,mmer up,p till.

Ett par av de övriga herrarna
gnisslade tänder i tysthet; deras da-

mer gledo ifrån dem, hypnotiserade
av trollkarlen, o,ch trollkarlen märk-
te det och hade roligt ät det med
suverän känsla av att hålla tygl arna
i sin hand.

Men denna glada och o'besvärade
yta var ofta nog en mask, so,tn han
lagt sig till med f ör att dölja sitt
ömtåliga inre. Hans barndom hade
inte alltid varit så lustig, och hans
känsliga sinne hade fått många tör-
nar. Hans äl,dre bror, Anders, bild-
skön, lydig, exem,plarisk, pä allt sätl
lovande, var ju arvt4gare till Beate-
lunds fidei,koimiss, ,oc'h den andre so-
nen, Carl alltså, var ju egentligen
alldeles obehövlig. Därtill var han
r aka rrlo'tsatsen till den f örstf ödde.
Författarinnan ger oss följande be-
skrivning."Lille Carl däremrot var
ful, rö,d'hårig och fräknig, utrustad
med, en liten, ffiycket missrklädsam
uppnäsa, oa,ktsam om kläder, så att
det inte alls lönade sig att styra ut
honom annat än i hemvävt, därtill
u,pptågslysten, olydig, o,beräknelig".
Så fick han också veta av att han
var ett odrägligt och omöjligt barn.
Själv li'knade sig Carl vid Gåsung-
en i Andersens sagor : "Mina för-
äldrar sågo m'ig alltifrån början med
medli'drande och alla andra iakt-
togo mig med förvåning. Allt detta
gjorde mitt sinne redan från början
dystert: För att pigga 'upp, 'mi,g bru-
kade jag orrnr aftn arna klättra upp
på ihustaket oc'h taga mig en prome-
nad mellan takrännorna".

För strudier hade han ingen fallen-
het. En av hans lärare lär ska ha
sagt: "Min gosse, endera går det ät
sko,gen f ör dig, eller så blir du en
märkvärdig 'man".

Det bestäm,de,s att Carl skulle bli
Iantbrukare. H an avlade verkligen
examen vid Alnarp 

-" 
mitt livs en-

A n dersson
Ekhaea

förrättar auktioner, uppköper

skrot, lump och tomglas.

Auktoriserad slaktare.

Tel. Klacknäset 36
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KTTMMUNALT.
Bland de aktuella kommunala pro-

blem, som nu syssels ätta kommunal-
männen över hela landet, står säkert
kommunsammanslagningen i f räm-
sta ledet i de komtnuner, som drab-
bas av sammanslagningen. Många
problem måste lösas, innan samman-
slagningen kan ske. Ju fler kommu-
ner, som skola bilda en ny enhet, ju
riler skiftande blir problemen. Sam-
arbetsnäm,nder med representanter
för de oli'ka ko'mmunerna väljas, och
på dem komma stora krav att stäl-
las beträffande takt, smidighet och
förhandlingsvana. Den ton, som blir
f örhärskande vid f örhandlingsbor-
det, torde även komma att prägla
samarbetet för lång tid framät. Även
för sammanslagningens motståndare

och de äro förvisso ej få gäl-
ler nu att lojalt böja sig för makt-
språket ovanif rän, ty nu är ingen
återvändo möjlig.

Eniigt senaste försl ä9, som kan-
ske är definitivt, när detta läses,
skall Ingarö och Gustavsberg bilda
en komm,un, och för dessa båda bor-
de väl inga svårigheter uppstå att

komma överens. Då är det nog vär-
re på de h'åll, där f em å sex små-
kommuner och däröver skola sam-
mansm älta till ett. Där kommer att
fordras lojalitet och samarbetsvil-
ja, om allt skall gå lyckligt.

En del kom,muner ha redan bör-
iat söka säkerställa sina tillgån gar
för den egna bygden, exempelvis
genom att överföra medel till kyrko-
forsamlingen eller på andra. Oöt be-
rättas sålunda om en liten kommun
i D alsland, soln sålt sin enda f asta
egendom, ett kommunal'hus, till en
hembygdsförening och skänkt köpe-
skilingen till f öreningen att använ-
das för husets underhåll . . . Hur
mycket ett sådant handlingssätt än
vittnarrom kärlek till hembygden, så
är det dock icke att rekommendera
som ef terf öljansvärt exempel.

Detta och åtskiilligt annat fram-
kom vid en diskussion på ett möte
med Stockholms läns avdelning av
Landskom,munernasförbundiRiks-
dagshuset den 23 april. Med ut-
gångspunkt från Harry Martinssons
bok, "Vägen till Klockrike" inledde

da examen, uto,m den i Pau So,rn fly-
gare", s'kri,ver han. Soim lant,bruks-
elei' på olika ställen gjorde han stor
lycka bland da,me rna,, soirn den char-
mör han 'utve,c'klats till. Min
skönhet var ju inte s;å ovanlig, bru-
kade han skämtsamt säga, men s€,
mitt s'ätt! Hans titetr gjorde väl ock-
så en del.

Etter en tid,s virstelse i Ameri,ka,
till namnet studerande lantbruk, i
ve'i:klig'heten vissångare på d'irverse
varit6er, återvände han till E,uropä
och iev'de en tid li,vets glada dagar i
Paris. Familjen betraktade honom
alltj å'mt som det svarta fåret. På si-
na visitk;ort lät han under namnet
med, den f riherrlitga kronan trycka
" F armiljens olycksf ågel". Sen are
ströiks ordet "olycks"

Efter faderns dörd tillträdde Carl
Cederströ,m arrendet på B run ns
gård', där han med hjäl'p av sin mest
trogne o,crh påLitlige vän, inspektior
Cariander försökte finna en nödtorf-
tig 'bärgning. Skötseln av gården
anförtrodde 'den unge 'husrbonden of-
tast ät sin ixspektor, me;dan han
själv förlustade _sig i den stockholm-
ska teatervärl'den. På Brunn fördes
o'ckså ett gästf ritt hus. Kv allarna
fördrevs rrile,d sång och m'usik. En
ofta sedd 'gäs t var kro,mminister Axel
Jonsson i Pil'hamn.

Men en vacker vårdag för baron
Cederström hem sin unga brud, och
Marika Stjernstedt gör sin entr6 på
Brunn. Huset var då brunmäl'at, be-
rättar hon, 'o,ch en liten gosse, sorx
brukade färdas förbi d,är ibland, ön-
skade alltid att få komma in i del
där ,h,use t, f ör det såg så "dys t.ert"
ut. Hon gör sitt bästa för att få det
dystra 'huset ljust o,ch hemtrevligt,
men det är ic;ke lätt, då penningbris-
ten lägger hinder i vägen f ör det
mesta. Inko,msterna på Brunn var
mycket oj ä,trrflä, och vi har nu svårt
att fatta hur knappt det kunde vara
även för "'herrskap" på den tiden.

När friherrinnan en gång till en
jrul badr att tä 25 kronor, utropade
maken : ' 'Tr'or du, att diu gift dig
med en R:otthschild ? !" De f lesta av
gårdens uth'us var förfallna, och ar-
rendatorn hade inte råd att rep are-
ra pä egen be'ko,stnad. I statar'st,u-
gan hade endast ett par av f a'mil-
jerna ett ru,m och kök. El,jest var det
ett enrkelrum per f amilj, och där
kunde finnas fe'm eller sex barn.

Men når midsoffrinlaraf ton kom,
var det glatt och festli'gt på Brunn.
Men orffl, detta kan ni läsa ,pä ,annan
plats i denna tidning.

förbundsdirektören Sixten Larsson
d'iskussionen med att skildra händel-
sen, då luf f a'ren Bolle blev halvt
i,hjälslagen av bondd rängarna. -Det var ju inte alls meningen, att
luf f aren skulle ha stryk, och då de
kom tilll insikt om sitt misstag, för-
klarade de detta med att de trodde,
att det var en dräng från grannsock-
nen. Denna händelse f ramdrogs f ör
att belysa den antagonism, som se-
dan gammalt råder de olika sock-
narna emellan. Det är att hoppas,
att vissa misshälligheter småning-
om skola f örsvinna, och kan sam-
manslagningen bidraga till bät[re
grannsämja, ät den ju alltid av nå-
gon nytta.

För att återgå till den egna kom-
munen, så har ju Gustavsberg och
Ingarö reda,n gemensamma f örvalt-
ningsorgan såsom poli,sdistriktsf ör-
bund, kristidsf örbund m. m. På
grund av förskjutningar av invånar-
antalet har ny förbundsordning ny-
ligen antagits beträf f ande polisdi-
striktet. Ingarö, som tidigare svarat
tör LA a,v kostnade rna, slipper nu
undan med 1/ s därav. Gustavsberg
har på kort tid ökat sitt invån arantal
nred cirka tusen personer, och Inga-
rö minskar. Kostnadsfördelningen
f ör kristidsf örbundet har också
reglerats i f örhållande till det f ak-

Försäkra Eder i siukkassan,
Tel. 156 9. 396 Postgiro 13 86 30

Exp.-tid: Vardagar 9-12 samt mån-
dagar, onsdagar o. fredagar
kl. l6-18. (Lördagar stängt)

Obs.! Ändrad adress: Hristhagsv. 4,

Gustavsberg.

INGARöBORNAS

gamla inköpsk älla av Järnvaror, Hus-

geråd, Byggnadsmateria[ samt allt

för Sport, Fiske, och Jakt ä,r

Aktiebolaget

Pripp & Holmbergs Eftr.
Hornsg atan 3l Stockholm

Order tel. 4L 73 18S. N-n.
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IV. EAMLA I]UEANfiBON.
En av öns allr a äldsta invån are

är f . d. torparen Axel Carlsson i
Strömshyddan. Sina är bar han med
Iteder. Den raka ryggen och den fas-
ta blicken med en gli,mt av stila hu-
mor längst därinne vittnar knappast
om hans höga ålder. Och nar vi be-
söker honom en fe'bruari-dag, finner
vi honom utanf ör huset i f ärd m9d
att skotta snö. Vi bänkar oss, och
samtalet kommer i gång.

Hur gammal ar Carlsson egent-
ligen ?

Jag, ja ä' åttiofem är. Fyllde det i
novemrber.

Och har bott på Ingarö hela
sitt liv ?

Jajamen. Jag föddes 1863 i
Ätervall. Det var på den tiden torp
unde,r Säby. Ja, torpstugan finns
kvar än. Heter Jägarbo nu, tror jag.

Fanns det nägra andra stugor
vid Ätervall på ,den ti,den?

Ja, f örutom v är stuga f anns
det bara två till. Den ena var det nu-
varande aff ärshuset. Det var torp
det också. Där bodde en sågare, som
h-ette Lundberg, tror jag.Och i det

Axel Carlsson i Strömshyddan

tredje huset bodde smeden Arp,
Smedsbo hette det. Och det finns ju
kvar än, det också. Far min var allt-
så torp are och vi va sju barn Jag
tror inte folk nu för tiden kan tatta,
hur fattiga lantarbetarna va förr i
världen. Allting gick ju till utskyl-

tiska läget. Beträf f ande kri,stids-
nämndens verksamhet så har ju ar-
betet där något låttat, men ej så
mycket som man kunde tro. Vid
sammanträde den 10 jan. beslöt för-
bundsdirektionen anmo,da kristicls-
nämnden att verkställa utredning rö-
rande omf attningen av nämndens
verksamhet. Den utrecining, som nu-
mera före,ligg€r, har verkställts av
nämndens ordförande, och häri
göres en jämförelse mellan år
1945, då ransoneringen var i full
omfattning, och är 1948.

Jämf örelsen visar, skriver ordf ö-
randen , att nedgången ej är så kraf-
tig, som man skulle kunna tro med
tanke på att flera varor bli,vit fria.
Orsa,ken är tydligen, att befolkning-
en i Gustavsberg sedan 1945 har
ökat. De inf lyttade utlänn ingarna
bidrager till arbetets omfattning,
därige'nom att de ej ha personkort,
och att deras uppehållstillstånd ej
ger dem ratt att erh älla för längre
tid än uppehållstillståndet varar.
Många ha endast en månads uppe-
håll'stil,lstånd. Kort till utlänningar
måste hämtas personligen för under-
skrift o. dyl. Genom att Gustavs-
berg ar centrum för Värmdön med
läkarstation, apotek m. m., kommer
många personer dit som ej år hem-

mahörande där och vilja hämta kort,
och nämnden har ej ansett sig böra
avvisa personer, som vilj a ha kort på
grund av lakarintyg vid sjukdom,
havandeskap etc. Under detta års
två' första månader har utdelats
13.569 st. kort, och man får vidare
veta att f. n. utdelas och gäller 35
st. olika sorters kort.

Vi hoppas, att då cletta läses,
köttkortens saga skall vara all. Trots
att arbetet på expeditionen fortfa-
rande år betydande, har beslutats,
att ordf öranden skall anses v ara
hal,vtidsanställd fr. o. m. I april och
att arvodet skall minskas i motsva-
rande grad.

Ordf öranden skriver i sin berät-
telse, att 'han, så långt förmågan
räckt till, under de ätta är som ar-
betet varat, sökt göra sitt bästa för
en rättvis och human tjänst i folk-
försörjningen Alla torde vara en-
se om att han lyckats bra mecl det-
ta. Harald Lindholm har nämligen
under alla dessa är på ett berömvärt
sätt skött ordförandeskapet i nämn-
den, expedition och kassa och har
därvid tillvunnit sig såväl höga ve-
derbörandes, direktionens, nämndens
sorrl, alrlmänhetens aktning och ode-
lade f örtroende.

der. Slit och släp f rån morgon till
kväll. Men vi växte upp, sex poikar
och en f licka, och blev starka och
f riska.

Så Carlsson bodde kvar i Äter-
valls torp under hela sin ungdom ?

Nej då. Jag var bara tyra är, då
vi flyttade till Småängen. Och där-
ifrån kom vi ganska snart till Hans-
kroka tör att slutligen hamna vid
Björnö. Då var jag nio är. Varför
far kom att flytta från det ena tor-
pet till det andra under Säby, vet
jag inte. Kanske var det befallning
f rån godsägarn. Godsägare då v ar
ju Fredrik Leuhusen.

Hur var det med skolgången
på Ingarö på den tiden ?

Jag kan ju bara yttra mej om
hur det var på södra Ingarö med
skolförhållandena. Där hade man en
s. k. flyttskola. Det var en mamsell
Jernberg, en dalkulla, som var sko'l-
fröken på den tiden och som flytta-
de från gård till gård, Björnö, Säby,
Eknäs, Skenora, östernäs. Ett rum
uppläts ät henne, och där skulle hon
både hålla skola och där skulle hon
bo. Hon stannade väl en tvä å tre
månader ä varje ställe. Och då var
det meningen att inte bara gårdens
barn skulle besöka henne utan alla
skolpli'ktiga barn från södra Ingarö.

I 
ug v ar 

. 
väl i alla f all en tretton är ,

i,nnan jag började skolan, ,och så
värst, många skolda gar har jag just
inte bevistat.

Och så var det läsningen. -Ia, jag gick och läste först för
pastor Flygare och sedan för pastor
Oliv. Det var ett styvt arbete att fle-
ra dar i veckan gå den långa vägen
rnellan Björnö och Pilhamn. Under-

fill bemärkelsedagar

köper Ni E,dra blommor i

Biörnboms
Blornsterhandel

Götgatan 44.

Dekorationer utföras på beställ-

nlng'.

Tel. 41 59 90
Albert Z etterber g.
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Bilderna äsid. 9 VA(iVETTI
1 ) Pilhamns skola. ( Klockstapeln i

b ak grunden. )

2. lrl ykvarn.

3. Skrilsmara b y.

4. SAnda'rne .

5. F cir gho'tmen.

0. Barnviks brygga.

7 . B aldersnas.

8. Sciby diversehandel.

9. Fogelvik.

10. Idalen. (Per Albin Hanssons som-
marstuga).

1 1. Mörtviken.

12. Stuga vid B jörnö gård.

Innan vägen mellan Ätervall och
tsjörnö blev ombyggd fanns i väg-
skälet vid transf ormatorstationen en
transf ormatorstationen en större
tavla, vars inskrift förkunnade, att
Vägen icke fick trafikeras medelst
rrotorfordon. Vägen var också myc-
ket dålig, i synnerhet höst och vär,
men trots detta var d,et en och annan
bilist, sorn trotsade både väglaget
cch varningstavlan med påf öljd, att
de blevo sittande i smörjan, utan
möjlighet att komma loss för egen
maskin.

En dag i början av 2}-talet, då
uridertecknad tillsammans med en
gocl vän var på väg för att besöka
en auktion vid Längvik och hade
hunnit f örbi den stora tavlan, kom
en A-bil och körde om oss med ra-
sanid,e fart, så smutsen stänkte högt
upp i trädtopparna. I bilen sutto en
herre och två damer. Några meter

till i samma fart och så tvärt stopp

- back och ny tart, samma resultat.
Då vi hunnit fram i iämnbredd med
bilen, stacks ett huvud ut, som
skrek: "Ä vägen lika dj-g överallt?
Vi ska till Längvik". "Vet inte hur-
dan vägen är i fortsättningen", sva-
rade Vi, "men att döma av vad som
står på tavlan, så ar det nog in,gen
id6 att fortsätta, även om det skul-
le lyckas att komma loss här".
"Vilken tavl a?" "Tavl afi'som står i
vägskälet". "Den har jag inte sett!"
Ur bilen och nägra steg tillb aka och
tär så syn på ta:vlan (den var minst
2 meter lång och 1 meter bred). I
väl valda ord alag och med stora bok-
stäver 'kommenterades nu den upp-
komn,a situationen. Och så en attack
mot oss små jordekryp: "Ska ni ta
i här då, så vi får opp kärran på väg-
kan,ten" ? Inför så vänligt tilltal kai
man ju inte garna neka att göra sitt

visningen försiggick ju i sockenstu-
gan.

Och ,sedan ?

Ia, sedan var jag dräng ät far
på torpet i Björnö och så övertog
jag torpet själv. Ia, på Björnö bod-
de jag i trettiosju är. Godsägare un-
der min tid var justitierådet V,ilhelm
Leuhusen en försiktig och rättvis
man, men bekant för sin stora för-
siktighet i ekonomiska ting. Jag
kommer ihåg t. ex. hur han en gång
skulle skydda en trädpl anta för ett
träd, som just skulle fällas, och trä-
det föll på hans ben i stället. Skogen
vat; hans ögonsten.

Men Carlsson har ju varit
nämndeman också, har jag hört.

Hm, ia jag glömmer väl aldrig!
Jag hacle varit inne i sta'n i något
ärencle och skulle lämna in ett pu,
skor hos skomakare Walentin, och
då fick jag höra, att jag blivit nämn-
deman på kommunalstämman. Jag
gick raka vägen till pastor Jonsson
och bad vänligt men bestämt att få
sltppa detta uppdrag. Jag hade all-
c.eles för lång väg till tingshuset vid
Värmdö kyrka. Men se det gick inte
alls. Pastorn vart snarast förargad.
Han hade bara velat hedra mej, Sä

han Och nämndeman va jag i sju
är. Under den tiden f lyttade de
tingshuset f rån Värmdö till Haga i
Stockholm.

Var det några större brottmål
f rån ön under Carlssons tid som
nämndem an?

Något större brottmål kan jag
verkligen inte erinra mej. Men ett
och annat slagsmål med efterspel
inför tinget förekom nog. Annars får
man nog säja ätt Ingarö-borna i alla
tider varit ett lugnt och f örståndigt
folk, som föredragit att knyta näven
i fickan och ge varann ett getöga
framför andra Iner våldsamma um-
gängesformer. Men tillb aka till
nämndemannaskapet. Ett rnål, som
of ta f örekom, gällde ersättning, då
hundar hade rivit tär. Tydligen hade
man större f åravel på Ingarö f örr i
världen än ltu. Men när min period
var utgången, Iyckades jag bli kvitt
uppdraget. En resa till Stockholm
på den tiden var dock et helt före-
tag.

la, hur kom man till sta'n?
Ia, nar jag skulle in tilrl tinget

t. ex. så fick jag med hästskjuts ta
mej till Gustavsberg, och sedan
fanns det ju båt där. Men i min ung-
d'om rodde eller seglade vi hela vä-
gen in till stu'L.. Varje veckl nästan
va vi in med filbyttor och fisk. Och
då brukade vi f ara hemifrån vid två-
tiden på f redagen. Mot kvällningen
brukade vi vara framme vid Fjäder-
h,olmarna, där vi övernattade. Och
det var minsann inte bara Ingaröbor
där då. Från hela skärgården var
det folk, soln morgonen därpå skulle
sälja sina produkter vid Fiskham-
nen. På Fjäderhol'marna var fredag
kväll v ar det därf ör liv och röre'lse.
Där var musik och dans. Ja, jag har

månget minne från Fjädrerholm arna.
Men ni dansade väl hemma pä

Ingarö också? Jag har för resten
hört, att Carlsson var en gärna sedd
gäst pä danst'i,llställn irugar.

Jaså, ja de förstår jag ju in-
te. Men jag skulle vilja hålla med
Qvarfort, som ni skrev om i ett num-
mer av Ingarö-tidningen , att man
nog förstod bättre förr i världen att
roa sig hemma än nu. Och tänk dan-
sen på logarna ! Av någon anledning
kom det ofta pä ,min lott att samla
ihop spelemannens lön. Och då bru-
kade jag sjunga:

Nu ä vi komna i herrars lag
för hej för rosor och liljor
att ge vär hurtiga speleman
han som så vackert spela kan
allt som ni vill, allt som ni, kan
ailt ef ter egen råd och vilja.

Och sen spelemannens f ått sin
välfö rtjanta lön, då kunde det pas-
sa att sjunga kanske :

Tack och tack ska ni herrar ha
f ör er skänk och er gäv a
en vacker f licka det ska ni f å
på hennes arm Iär ni sova.

Axel Carlsson rör om i glöden.
Men blicken har ett fjärran uttryck.
Tankarna år långt borta.

S. M.
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lil FRÄN FLYDDA TIDER
I nästföregående numrner av " ln garö"

redogjordies för tillkomsten av den första
Kolströmsbron och dess tillfartsvägar
oc'h har följer den r-rtlovade fortsättning-
en.

Den 26 juni 1 836 beslöt sockenstä,m-
nran att vägen från Evlinge vägskäl till
Gr-rstavsberg skulle iordningsställas och
indelas,. Stämmran uttalade bl. a., att
den nyanlagda vägen mellan Kolström
och Lämshaga "icke var sämre än den
gamla" och att hela vägen först skulie
indelas. O,crh sedan var och en av de väg-
byggnadsskyldige fått sitt vägstycke,
skulle vägen ihela sin längd till den
första instrundande oktober vara iståndl-
satt. Av sparsamhetsskäl uraktlät man
att anlita lantmä tare, vilket eljest va r
brukligt vid vägars gradering utan skulle
de väghållningsskyldiga själva medelst
famnstake uppmäta vägen och därefter
indela densamma. På det att icke alla
skulle be'höva inställa sig vid d,enna för-
rättnin g, valdes sex deputerade att om-
besörja uppmätningen, var och en hem-
mansägare obetaget att tillstädeskomma.
Sedan vägen nu var uppmätt och up'pde-
[adt, fingo vederbörande taga del av väg-
delningsinstrumentet och underrättelse
om vars och ens vägstycke.

Trots att alla utan protest funnit sig
i stämmans och de " Deputerades" beslut,
så låg vägen till stor del ogrusad, då
den I oktober inföll. Vid en ny stämma,
Som hölls den 29 januari 1837, fingo de
försum'lige veta, vad deras frid tillhörde,
ehuru imilda och försiktiga ordalag. Det
beslöts dock, att gruset skulle vara fram-
kört till den I april och vägen isin hel-
het färdrigställd före den I juli samt att
den som ånyo försummade sin skyldighet
finge finna sig uti, att hans vägstycke
iordningställdes av de övriga och ovill-

bästa, och efter åtskilligt baxande
var bilen uppe och vägen f ri för
nästa bil att hamna i vattengropen.

Utan' att bevärdiga oss med en
blick tog gen,tlemannachauf f ören
up'p sin; portmr0flflä och f räste ut i
tomma' rymden: "Hur mycke ä ja
skyldig"? Min kamrat brast ut i
skratt, men min i'lska hade nu nått
kokpunkten och så lugnt jag kunde,
svarade jag: "Vi kännrer inte min
herres affärsställn,ing, rilefl, oss är ni
inte skyldig n;ågot. Här ute pä lan-
det brukar vi göra varandra sådana
har små tjänster, bara mot lite höv-
lighet. Adjö !"

korligen betaia den häfav uppkomna
kostnaden. Men ännu vid juni månads
början synes ingenting hava åtgjorts för
vägens iståndsättande, ty den 4 i samma
månad beslöt stämman att förlänga nå-
datiden till den l augusti och till vilken
tid de vägbyggnadrsskyldige ovillkorligen
borde fullgöra sin åtagna plikt, samt va-
ra beredda på de obehagliga f öljder,
som kronobetjäningens anlitande imot-
satt fall medförde. Men allt fortfarande
tredskades bönderna, och på stämman
den 3 juni 1,838 beslöts, att envar av de

byggnadsskyldige inna n juli månads slut
d'etta är skulle å sina vägstycken laga
och iståndsätta befintliga brister, emedan
imotsatt fall den försumlige, sedan väg-
delningen av Kungl. Majts Befallnings-
havande hunnit bliva fastställd, därtill av
kronobetjäningens åtgärd kommer att
förmåq. Men ingenting tycktes ha hjälpt,
ty alltj amt klagades över vägens dåliga
beskaf f enh et.

Är 1841 utkom en Kungl. förordning
rörande statsb,idrag till utdikning o,ch

uppodling av myl - och mossmarker, och
den 2l november samma år v ar stämma
utlyst på "ordres" av Kungl. Maj:ts Be-
fallningshavande för att tatta beslut och
avgiva yttrandie rörande behovet av så-
dant bidrag för Ingaröns vidkommande.
Här följer nu ordagrant stämmans ytt-
rande: "Efter uppläsandet af meranämn-
de Kongl. lÄaj : ts Befallningshavandes
ordres tillkännagåfvo de n,ärvarande, att
hvad Mossors, Myrars och kärrmarkers
uppodling vidrörCe, så var inom försam-
lingen.dylika trakters läge sådant, att
enhvar, på hvars egor de lågo, kunde
utan statens betun gan de, dem avröd ja,
uppdika och odla, men deremot,vttrade

Herr Baron och Riddaren Leuhusen i för.,
ening med de närvarande sin och deras
tank,e angående den är 1836 här anlagde
wäg- och brobyggnad rnellan Wermdö
och Ingarö. Och på diet att Kongl. Maj : ts
Befallningshafvande måtte erhålla nödige
upplysningar rörande ifrågavarande äm-
ne anhöllo de narvarande det ordfö ran-
den måtte närmare utveckla deras ön-
skan, som bestod därutinnan, att då för-
samlingens Wägbyggnadsskyldige Leda-
möter på en tid av 5 är icke kunnat
istån dsätta den utstakade och uppmätta
wägen och blott då en hjelplig bro öfuer
den s. k. Kolströms ån kunnat byggas
samt församlingen, som endast bestode
av 2l och 3/+ mantal, hvilka genom den
härvarand,e Capellkyrkans nyligen sked-
de till större delen ännu obetalde repa-
rationskostnad jemte flere icke obetydli-
gä, men årliga utgifter vore nästan ur-
ståndsatt att medelst egna tillgångar kun-
na i laggillt s,kick försätta den nu öfver
3.000 famnar 'långa wä9, trodde dren, att
då meranämnde ordres fordrade upplys-
ning om nödige och beqväma wägars an-
och omläggning icke otjenligtvara fästa
wederbörandes uppmärksamhet wid det-
ta för denna församling högst vigtiga
ämne.

I följd av det gifna uppdraget får ord-
föranden nämna, att, ehuru ringa försam-
lingen till hemmanstal är, ligger ino,m
Capellet trenne qvarnar och en såg.Till
dessa lägenheter behöfver en hvar wäg i
synnOrhet höst och vär, d;å man icke kan
färdas sjöledes. Den anlagda wägen är
ännu, som omförmäldt blifvit, icke sådan
att man under dessa årstider med tvngre
lass kan färdas ä den samma, utan att
äfventyra dragare och åkdon. Wägen le-

gcLrner!
Nestle kemi,sika permanent

bra för mjukt och svårperma-

nentat hår.

Gör ett besök hos

GUNNAR F'ALLS

herr- och damfriserin,g,

Mariaplan 2, Gustavsberg.

Ingeffiihoy!
Vid inköp av kläder vänd Eder

med förtroende till

Hilding Carlsson
Herrkonfektion

Herrekipering

1:a kl. beställningsskrädderi.

Folkungagat. 98

( i närheten av busshållplatsen )

A. zg.
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der dessutom till Kyrka och Sjögästgifve-
ri och bör av denna orsak hållas farbar.
Ett sådant underhåll s,ynes öfverstiga för-
sam'lingen{s egen förmåga, hvadan de
närvarande Ledamöternas gemensamma
önskan var att till den orntalta wägens
förbättrande söka erhålla hjelp af all-
männa medel."

Någon hjälp synes dock ej ha erhållits
t1'2 är efter dessa händelser vat vägfrå-
gan åter på tal och vägens dåliga beskaf-
fenrhet ventilerades. Därvid frågade ba-
ron Leuhusen, med instämmande av ba-
ron Cederström huruvida de övriga väg-
hallningsskyldiga vo ro nö jda med att f ör
" f ramtida säkerhet, onödig kostnad och
tidsspillan" ingå till Kungl. Maj : ts Be-
f allningshavande med begäran om att
lan,tmätare bleve beordrad att komma
och indela vägen. Härvid fick baronen
hjälp av ordföranden som framhöll för-
delen av ordentlig lagenlig väg till kyrka
och kvarn samt dessutom erinrade om
den nytta församlingen genom en dylik
vidtagen, åtgärd tillskyn,dades, då en var
väghållningsskyldig istället för att nLr

äga två från varandra tämligen långt be-
lägna väglotter, genom en ny väggrade-
ring skulle erhålla blott en enda väg-
st räcka.

Härtill genmälte Herr Luckou (på
Tranarö) med instämmande av de övriga
att de nu narvarande ingalunda ville del-
taga i den kostnad, som genom en ny
vägindelning kunde drabba de väghåll-
nin,gsskyldige utan hänvisade till stäm-
m,obeslutet av den 3 juli 1 836 och före-
slog att de väghållningsskyldige själva
skulle ånyo indela och istånds atta denna
på flera ställen bristfälliga väg.

Ordföranden förklarade nu, att, så vitt
han fattat Byggningabalken, med därtill
höranrd,e förordningar så kunde baroner-
na Leuhusen och Cederström "tillförbin-
da" de övriga väghållningsskyldige att
deltaga i kostnaden för lantmäteribiträ-
d€, då baronerna ägde största delen av
de byggnadsskyldige hemmanen. Men
ingentinrg imponerade på de ståndaktiga
bönderna, och ordföranden konstatel ar
med en suck, att alla tiäns argument möt-
tes med motsägelse.

Det hjälpte ej att f rågan ånyo togs
upp vid protokollets justering. Resultatet
blev detsamffiä, och hur vägf rågan slutli-
gen löstes har ej kunnat utrön'as med

hjälp av tillgängliga handlingar.

minst l0 % . Kostnaden för under-
sökningen beräknades till 1.000 kr.

Den 15 maj 1938 beslöt kommu-
nalstämman anslå medel till kostnad
för hantlangning samt 100 kr. som
bid rag till övriga kostnader. Men
den s,ornmaren gick och även nästa,
utan att någontin,g blev gjort och se-
dan ko,m kriget och det blev annat
att tänrka på.

Ett par är därefter blev skärgärds-
f örbundets generalsekreterare, kap-
ten Waselli uppmärksammad pä sa-
ken och blev genast mycket intres-
serad och lovade att göra vad han
kund,e, för att få en upprensning av
farleden till stånd. Under sommaren
1948 uppm'ättes och utstakades f ar-
leden. Men änn'u är ingenting gjort.

A. ERIKSSON
Björkhamra, Ingarö
Tel. Grisslinge 36

Skall Kolströmmen fä gro igen?
Det smala sundet mellan Ingarö-

och Värmdölanden och som f örenar
Baggens- och Grisslin,gefjärd arna
liknar mest av allt en grönskande
äng med yppig växtlighet. Av öppet
vatten ser man ej mycket, åtminsto-
ne från brons östra sida. Den smala
segelrännan blir rnindre för varje är
och hotar att snart alldeles försvin-
na. Bef inner man sig vid sidan av
r ännan och f år syn på en f arkost,
som höj er sig ovan vassen, så fär
nran intryck av att den går på torra
land.

F ör 12 är sedan inträf f ade under
tjällossningen tvenne ras nära Kol-
ströms bro, vilket f öranledde kom-
m'un,alstämman att på förslag av
komminister Wanngård ingå till
länsstyrelsen med vördsam anhållan
om vidtagande av åtgärder för tra-
f ikhindrets avlägsnande och ior-
stärkning av stränderna. På som-
maren samma är verkstälides upp-
nrudciring av f arleden genom väg-
och vattenbyggnadsstyrelsens f ör-
sorg, varigeflolrl de värsta traf ik-
hin,dren undanröjdes, men någon
strandförstärknin'g blev icke utav.

Äret därpå meddelade länsstyrel-
sen att det var väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsens avsikt att till den
stundande sommaren läta undersöka
och up,p rätta en arbetsplan f ör de

1'tterligare ätgärder som erfordrades
för farleden,s iordningställande. Här-
tilil f ordrades medverkan, f rån 'kom-
munen i form av hantlangning och
bid rag till övriga kostnader med

Herrar

Vid behov av arbetskraft till
Eder villafastighet vänd Eder

till undertecknad som utför alla

slags arbeten vid Eder

fastighet.

Högaktningsfullt

Vid behov av ,måleri-

arbeten vänd Er med

förtroende till

Lindgren & söner
Tel. 150L52. Klinten

t'illaägare! EI]IAR FRA]I55O]I
auktoriserad installatör för

Ingarö elektriska distributions-

förening.

Utför allt av elektriskt arbete.Gyrna annonsörerna

De gynna oss.

A. z-g.

Tel. Grisslinge 16
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Strindberg
skärgård

och
gn.

Inf ör' Strindbergsj ubileet stan-
nar även skärgården. Han trivdes
någon sommar gott ute på Kym-
mendö ,med ett par vänner. Det
syns av hans h.änförande naturbe-
skrivning i "Hem,söborna" och
andra skärgårdsberättelser. Och
då h,åfr skrev sina för dåtiden
chockerande dramer, fick hans
skärgårdsberättelser tjäna som ett
slags försvar för honom sj älv som
människa. Den typiske stadsbon
Strindberg, som i sin omutliga,san-
ningskärlek uttalade för dåtidens
folk obehagliga s,annin gar fick
alltså i sina skärgårdsskildringar
ett medel till förståelse.

Men även i dessa går nog
Strindber,g allt för hårt ät männi-
skorna. Sär,skilt Hemsöborna å-
stadkom förargelse. Härute visste
man snart vem som var vem i bo-
ken då Strindberg varit s,å hän-
synslös, att han inte ens brytt sig
om att fingera namnen på alla
dem det gäilde. Och när dessa läs-
te boken, funno de snart, att för-
fattaren överdrivit och lagt till ät-
skilligt t. ex. fru Flod-Karls'sons
sorgliga j ordafärd. Och detta
stämde dem icke försonligare.

På Lemsh aga bodde en tid hans
fru under hems,killnadstiden. Ma-
karna tråffades inte, men det be-
rättas, att Strindberg några höst-
kvällar anordnat fyrverkeri i bac-
karna kring gården för att glädj a
s'ina barn. Ett mänskligt och rö-
rande drag. Annars vittnar kyrko-
rådsprotokoll och hans skrivel,ser
om hans lynniga och obehärskade

Den bästa gödseln

IngarHil;l*:il::'"ins'

Under 19'48 har intresset för biblioteks-
verksamheten betydligt ökat. Antalet bok-
lån ökade med 95 st. f rån f ö regåen de är .

Bokbestån det har även ökat betydligt,
och ar nLr oppe i453 bokverk. Vänteti-
den vid inköp har även blivit något kor-
tare mot förut, så att vi kunnat få in en

hel del nya böcker till den låntagande
allmänhetens fromma. I början av detta
är har vi även fått in två nya krafter i

biblioteksstyrelsen, Nils Gustavsson, Sä-
by för Folketshusförenir,genl och Valfrid
Pettersson, vald av kommunalf ullmäkti-
gq. Sedan det upprättats centralbibliotek
i länet, har vi nu möjlighet att skaffa
nära nog vilken bok som än önskas.
Meddela endast edra önskemål till biblio-
tekarien.

S. S.

Ingarö Hembygdskör.

Redan i juli månad återupptog hem-
bygdskören sin verksamhet. På inbjudan
av Folkets-Hustöreningen uppförde vi
den 8 augusti vid dansb anan i Ätervall
vår vårrevy inågot omarbetad version
och med inslag av äldre slagnummer
Trots regn och många tekniska svårig-
heter samlade vi många åskådare, som
av allt att döma såg.ut att irivas. Nettot,
som var betydande, tillföll ograverat Fol-
kets-Hr"rsföreningens verksarnhet"

I kyrkan sjöng kören vid första advent
i samband med barnens ljuståg. Likaså
på julottan. Dessutonr anordnade vi den
l3 mars i kvrkan en stor konsert med

väsen. Men det aY j u ofta så med
de stora författarna. Bakom deras
störs,ta arbeten ligga afta person-
liga engagemang fyllda av djup
tragik. Och det här anförda rub-
bar på intet sätt Strindbergs obe-
stridda position som vårt lands
frärns,te dr"amatiske förf attare.
Även som person växer han ut
med ären och vånder till sist den
skoningslösa kritiken mot sig
sj älv.

deltagande av Gustavsbergs kyrkokör
och Stråkorkester, Per Ohnell rotn solist
samt €nr barnkör från Pilhamns skola.
Efter konserten bjöds de medverkande
på kaffe och underhållning som svar 

^ett tidigare besök hos Gustavsbergs kyr-
kokör.

På grund av bristande tid har tyvärr
inte någon revy kunnat ordnas i år. Som

ersättning hade körmedlemmarna ä sista
april för släkt och vänrne r anordnat en

trevlig fanriljea,fton. Efter sång vid bra-
san och tal av dr Wanngård följde kaffe,
film och underhållning iskolan.

Syföreningen ttEnkronantt.

I väntan pä att ett Folkets-H us skall
ktrnna byggas ha vi tillfälligtvis låtit hy-
r a en lägen het i Övre Vallbo, som n ume-

ra efter vissa ändrinrgsarbeten har en re-
lativt stor sal samt kök. Denna kan vi
numera använda vid vära sammankom-
ster och fester. Den har också hyrts ut
till andra föreningar, främst Ingarö-
kamraterna. För att stärka vår kassa har
den under sommaren upplåtits åt som-
margäster.

M,.n målet ar fortfarande att lä till
stånd en större samlingslokal, ett Folkets-
hus. Under året har därför ytterligare
2;A andelar inköpts, och värdet av samt-
liga vära andelar i Folkets-husförening-
en är nu 7.150 kronor.

Irram för fortsatt arbete !

A. E.

Ingarö Skytteförening.

Sedan skyttet under sommaren legat
nere, ha skjutningarna äter upptagits
under hösten och vintern. Sammanlagt
sex f ältskjutningar ha varit anordnade.
Från I maj ha också banskjutningar på-
gatt och kommer att fortsätta fram till
den 12 juni, då Stockholms-Tidningens
riksskyttetävling kommer att äga rum.

Intresset är fortfarande tämligen då-
ligt, varlör styrelsen haft stora personal-
svårigheter rrid skju tningarnas anordnan-
de. Sedan ny styrelse valts och man som

ordförande fått en ny kraft i Henning
Wahlström, hoppas vi, att det kommer
att verka stimulerande på intresset.

Hiimsgiiil$sl
till salu

på

FfrWElsanryEn
Tel. Grisslinge 34.

T. \,V"
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Till

litteratur.

Axel Quisf; En bok om Värmdö
stkeppslag. Med gårdshistoritker för
Vär,mrdö, Boo,, Gustavsberg och
In,garö socknar. Utgiven av Rune
Norberg. Kooper ativa förbundets
bokförl1ag.

Vi ha fått ett provexeimplar av
ovannämnda snart i bokhandeln ut-
ko'mrmande arb,ete. Alltsedan den nu
bortgångne kontrakts,prosten Axel
Quists resor i vära by'gder ha vi va-
rit i' väntan på denna ,bok. Och vi
är gl ada ö,ver att Rune Norberg åta-
git si,g den del,ikata u,ppgif ten, att
utgiva den h,ängivne 'bygderforska-rens anteckn,in gar angående vär
skeippsla,g. Dessa antecknin gar äro
gjorda av ,sa,kkrunnig handr. Och för
den sorrn, är intresserad att forska vi-
dare f i'nns det källanvisningar.

Säkert ko'mmelboken finna tu-
sentals läsare, d'els bland' dem sonl
här byigga oclh bo, dels 'bland vära
många rsorrnrrn:argäster. Och vi kan
fastslå, att 0n fast grund nu ar lagd
f ör korm,mande forskningar i vår
he,mlbygdis histro ria. Ty Qu,ist har
gjort den första samllrlgen av de
sprird,da notise rna ocrh spe,cialupp-
sat,serna angående Skeppslagen
utrom ergna pri'm,ärstudder i gårds-
historia 'oc;h han 'har förfarit på ett
metodiskt föredö'mligt sätt.

T. W.

Årsmötet beslöt, att pavilongen även i

är skall hyras ut, med förbehåll att kun-
na använda banan vid behov även under
sommaren.

I förra säsongens banskjutn,ing blev
Albert Eriksson föreningsmästare

Ivt D.

Ingarö Lotta-avdelning.
Under det senaste året har Lotta-av-

delningen haft regelbundet återkomman-
d,e arb,etsaftnar. Någon försäljning har
än,nu icke kommit till stånd, men vi hop-
pas kunna få så många arbel en f ärdiga
till rhösten,, att vi kan ha en stör're basar
då. Lotta-avdelningens verksamhet har
hittills främst omfattat humanitär hjälp
g'eno,m Svenska Europa-hjälpen. När den
i år lägger ned sin verksamhet, kommer
avdeln,ingen att ägna sig ät inhemsk
h jälpverksamhet.

irör snart 35 är sedan gick genom
tidningspressen en notis med upp-
gift om att under ett helt är ingen
enda lysning till äktenskap avkun-
nats i Ingarö kyrka. Det gällde året
l9 i 5. Ingarö tick uppbära mycken

smälek f ör denna sin kärlekslöshet,
och händelsen var ett tacksamt äm-
ne för heruar kåsö rer, som dock icke

voro så talrika då som nu. Man kun-
de f inna rubriker som den na: Jag
gifta mig ? Aldri,g ! - alluderade på

Ernst Fastboms pjäs med detta
namn, som då gick på en teater i
Stockholm.

Don Basutr,o i Stockholms-Tid-
ningen var betänksam och undrade
vad Siorn tog ät Ingarö-borna. Han

påpekade bl. a., att Ingarö ingalun-
da var den minsta ön i den Atlant,
som krusar sig mellan Äland och

Gustavs;bergs f ngbåtsbrygga, ity
där fanns 7ll innevånare är 1908

enligt Nordisk Familje,bok. Han
tyckte , att det borde ha funnits ät-
m,instone en Hanna och en Carl Os-

terman, som funnit varandra plus en

stuga om 1 rum och kök på ön. "Det
är rent bedrövligt och talar inte alls
gott om den s. k. rena skärgårdsluf-
ten. Under alla f örhållanden är
Ingarö inte någon ringar-ö" etc.

Ja, detta var Don Basun'os skämt-
samma syn på saken, men en

Ingaröbo som tillskrev tidningen en

s. k. insändare vat icke lika skänrt-
sam. Tidningen kallade insändaren
"En suck från Ingarö" och den ly-
der sålunda: Med anledning av Don
Basunos påpekande, att intet äkten-
skap ingåtts på Ingarö i fjol skri-
ver en bekymrad Ingarö-bo till
Stockholms-Tidningen sin mening
om saken, vilken ju talar f ör sig
själv. Ingarö är ej kärlekslös, ffie-
nar insändaren, men för ett ungt par
som vill sätta bo, är framtiden ej så

betryggad som förr. Mannen ar-
renderar t. ex. ett litet torp , arbetar
och förkovrar det och tär löfte om

att bebo det till döddagar. Men så

kommer en "Stockholms-matador"
och köper stillet av jordägaren, och

då får torparen stryka på foten för
vi'lla-intresset. Hur många tärar den-
na jordpolitik kostat, vet icke all-
mänheten utav . . . Lät stockholm ar-
na köpa tomter, slutar insändaren,
men låt de små torpen vara i fred.

Ia, det var då det. De torp, som

t1,u f in,nas kv ar , äro lätt räknade.
Villaintresset har nu sträckt sig så

långt, att t. o. m. herrgårda rna f ör-
svinner. Jordbruket läggs ned, och
på äkrar och backar uppstå villc r
och stugor i olika kulörer. Modefär-
gen är f ör tillf ället svart, och den

byggnads,ordning, som f astställdes
för Ingarö för cirka 10 år sedan,
tyckes numera vara bortglömd.

Beträf f ande äktenskapsf rekven-
€r, så tror j ag icke, att det nu finns
skäl f ör klagomåI. Man hör allt-
emellanät, att unga par förenar sina

öden', fast någon trängsel vid brud-
pallen behöver man nog icke befara,
då de f lesta ungdomar f örsvinna
från fäderneön, Så snart de bli flyg-
färdiga. Dock hän,der det of ta, att
utsocknes äktenskapska,ndidater sö-
ka sig hit för att vi,gas i den lilla
idylliska kyrkan mellan sundet och
de vackra. hängbjörkarna.

T rebloz.

redaktionen insänd n En hfiy I Ehs I iis n iin.

A.-8. Carl Sandin

tr Söner

M. H.
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I UR LECENDER OCH FOLKSACNER

r.

Att den karga skärgårdsnatu-
ren haft en särskild förmå,ga att
skapa ,människor av kärnvirke år
ett känt faktum. Vi har alla mött
män och kvinnor av den typen,
som väder och vind, tungt arbete,
försakelser och motgång:ar inte
rätt på. De har med friska krafter
och gott humör fyllt sin uppgift
och med förvånande spänst och vi-
talitet uppnått hög ålder.

Till dessa människor av "gamla
stammen" hörde utan tvivel för-
fattarinnan Edel Lindblom, som
hela sritt långa liv till 93 års ålder
levde här på Ingarö och ägnade
sina krafter ät ett idogt forskar-
arbete och författarskap. Hon var
frilufts,människa och naturvän.
Hon älskade att ströva omkring i
skog och mark, studera folks seder
och levnadssätt och forska i gång-
na tiders historia. Hon var mect-
arbetare i tidskriften "Hem,met",
där hon bidrog rned romaner och
noveller, mån,ga med historiskt in-
nehåll. Bn del av hennes böcker ha
rnotiv från Ingarö t. ex. "Den
gamla kvarnen" och "Bröllopet på
Lemshaga".

Av särskilt intresse för os,s ar
också de gamla folksägner och
bygdehistoriska skildringar från
fngarö, s;o[r även om de icke
alltid hava den historiska objekti-
vitetens särmärke dock belysa
förhållandena och tänkesätt för
århundraden sredan. Här nedan
återgives en av dessa folksägner.

Det var under man,sbotens da-
gar. Bonden på Säby hette Lars
Larssot, på Fogelvik Ovesson och
på Brunn Jönsson.

Bonden på Säby ägde en dotter.
Brita hette hon. 'Ro,sen på Ingarö'
kunde man ha kallat henne, ty fag-
rare flicka fanns inte att uppleta,
och att de unga männen svärmade
kring henne, är ej att undra på.
Men Lars Larsson var en mäkta
stolt man, s,torrbonde var han ju
ock,s,å och endast den förnämste
kunde göra anspråk på att fria till
den vackra flickan.

Det hade också lyckats den dry-
ge bonden att hålla friare på av-

FRÄN VÄR O.

Edel Lindbtom

(På 90-årsdagen)

stånd. Den ende so,m kunde kom-
ma i fråga voro Brunns eller Fo-
gelviks son. Den förue var dock a,tt
föredr ägä, ty näst Säby var Brunn
den största av gårdarna på ön och
den bäst skötta, men Jönsson hade
f.lera söner, då Oves,son endast ha-
de en. Den ,saken fick dock bero,
på vilken Brita valde, ty Jönsson
var mycket rik så att detta kunde
utjämna saken, och Larsson älska-
de sin dotter högt, så att det kun-
de icke komma i fråga att tvinga
henne a,tt gifta sig med en man,
som hon icke tyckte om.

Men Britta var endast 17 år och
tänkte mera på dans och lekar än
på giftas. Visst dansade hon hell-
re med den vackra Jöns på Brunn
än den robuste Ove på Foge,lvik,
och detta förargade naturligtvis
den hetsige Ove och väckte ett o-
kuvligt hat i hans hjärta till den
förre.

Så hände det en gång, att det på
Brunn gavs ett gästabud, varvid
icke blott storbönderna utan även
de mindre voro närvarande. Vid
det festligt dukade bordet i stor-
stugan gick det livligt till, och öl-
tunnan anlitades flitigt. Det var
ett kraftigt fradgande ö1, och alla
blevo mer eller mindre upprymda,
mest dock Fogelviks Ove, vars

törst dock tycktes vara outsläck-
lig, ty han drack oupphörligt. Ef-
ter måltiden begav sig de unga
ned till dansbanan, som var upp-
förd under de lummiga träden ne-
danför boningshus,et. Där blev
snart munterhet, glam och skratt
utan all ända.

Brita dansade med Jöns, och
Ove ansåg s|g helt förbigången.
Hon undvek honoffi, så vitt möjligt
var och höll sig till Jöns. ölet och
vreden steg Ove ät huvudet, och
utan besinning störtade han vilt in
i dansringen och gav Jöns en kraf-
tig ödil. Det är ej att undra på att
d,enne ögonblickligen gav en till-
baka, och nu var slagsmålet i full
gång. Flickorna srkreko högt
och rusade ner från dansbanan,
medan de unga männen sökte skil-
ja de båda slagskämparna ät, men
då dro,g Ove blixtsnabbt sin kniv
och i fullkomligt ursinne stötte
han den i Jöns hjärta.

Utan ett lj ud störtade denne till
marken, och de unga männen gre-
po Ove och avväpnade honom. Me'n
nu hade larmet och sikriket på
dansbanan lockat ned alla männi-
skor från gården. Vid den fallnes
sida satt den stackars, Britta, hög-
lj utt grätande. Med ,s,in a, händer
hade hon förgäves sökt hämma
det forsande blodet, och då man
btrrit upp Jöns till gården och fätt
av honom kläderrä, fann man ge-
rrast, att han var död. alla kun-
de intyga, att Ove stuckit ned ho-
nom, men att denne gjort det un-
der rusets inflytande.

Mansbot blev domen.

Fogelviks bonde måste sona so-
nens brott, och han fick låmna en
del av sin mark till Brunns, bonde,
och på så sätt avsöndrade,si Näsud-
den, belägen vid det smala sundet
mellan Lagnö ström och Fladen,
från Fogelvik till Brunn för evär-
deliga tider.

Och här slutar sägnen från
mansbotens dagar å fngarö.

qwry
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Ilet hrinnEv i lngfiviiskogEn.
Solen lyser f rån en molnf ri hirn-

mel, det fläktar ganska friskt nä-
got som är ganska typiskt för vår-
klimatet i dessa trakter. Fra,mf ör
rnig ser jag den kr:aftiga barrs,kogen
med dess d;ju,pa grönska, och i den
cljupa grönskan lyser en och annan
klicrk av ljusgrönt. Det år björken,
sorln r-rtrgör den glada f ärgklicken i
det rnera dystra mörka. Fågelkvit-
ter höres i varje 'bus,ke, i varje träd.
Det är en ljuvlig vårdag! En DKW
puttrar fram på landsvägen.

Plötsligt stannar den, en dörr slås
upp o,cih en 'bestämd röst väcker mi,g
ur mina vårdrömimar. "S'ka' du med
och släcka skogsbrand?" Det är
min vän skogvaktaren, som är på
väg till brand'platsen. Det hela ver-
kar mera en befallning än en trä'ga,
varför jag utan vid are sättermilg i,
o,ch så bär det i väg söderut. Efter
en färd på cirka tio minuter stan nar
vi, stiger iur och begiver oss till f'ot's
mot brandrplatsen.

Den täta gransrkogen är torr, det
är en sak, so,m även en inte "skogs-
kunnig" ib'ör förstå. Vi vandrar ett
bra stycke i en ganska kuperad ter-
räng, allt ,under det vi göra vära
ko'mrmentarer orm människans ring-
aktning för o,c)h vårdslöshet med na-
turen. Så känns plötsligt en stickan-
de luktr, vi närm are 'o,SS br andplat-
sen . Ia, där är den ! Ett avb rånt om-
råde, etr stor svart plats, grinar mot
oss. Där har nyss vårsolen fått träcl
oc,h markvegetation att livas upp.
Nu finns där kvar svartbrända träd
och en mark, där lågorna ännu inte
gjort färdigt sitt förödande arbeie.
Män arbeta febrilt pä att få elclen
kvävd, allt under det ,man hör hår-
da ord o'rn' den, s,o,rn v arit vårdslös
med elden. Där träff ar jag de två

Göran Hol,mströrn oc,h Fredrik
Wahlström so,rn genom vaksärnl-
het o,c,h rådigt ingri'pande lyckats
alarmera brandkåren trots lång väg
till telefonen, och som lyckats be-
grän,sa elden, till dess hjälp hunnit
anlända. De är'o värda en särskild
eloge för det. Där gär brandchefen
oc,h ger sina order till sotiga och
trötta brandsold ater, o'ch där står
ortens polisman oc,h raf sar i den
hög, där elden börjat. Man kan lä-
sa hans tankar, det är den gamla
vanliga visan. Tomten skall städas
på våren. En höig har krattats ihop,
och så har fasti'ghetsägaren eldat
hela dagen för att på kvällen resa

till sta,den utan att först förvissa sig
o,rn, att elden blivit ordentligt släckt.

Det är en sorglig tavla, som vi
skåda, men den är tyvärr inte ovan-
lig.

Ni och jag har varit med om liknand'e
förut på Ingarö. Ni m'inns kanske den

stora skogsbranden vi'd Rosen,nta,lm deri

for,ste augusti 1948. Den gången var det

bärplockare, so,nt handskats vårdslöst
med e,lden. Vi gin,go ma'n ur h,use den

gången för att rädda skogen, men de,

som varit o rsak til,l eldsvådan, gjo rd,e

som mån,ga andra s,kogsmarodörer, de

satte sig i en bil och for ifrån det hela.
-l'yvärr har man inte fått reda p'å, vilka
des'sa är;sVärslösa och s,larviga individer
voro. D,en skogsbrancien ko,stade 1.500

kr. i'löner till släckningsnrans'kapet en-

bart från Ingarö. Jag har också d,enna

vår på Brunns tomto,mråde sett, hur fas-
tighetsägare gjort Lrpp kraftiga eldar,
och som bekant är det ju inte långt mel-
lan träden på detta o,mråde.

Jag liämnar brandplatsen tilLlsani'mans

med ortens brandchef. Han talar om den

ovan r,elaterade Rosenmalmsbranden.
i-lan talar om många andra brän,der, som

förorsakats gen'orm att n-lan brä,nt skräp
på tomter, och han berättar, att man satt
Lrpp 20A propagandaffischer på ön; för
att f ä slut på detta. T'yvärr h jälper nog
inte dessa fredliga nretoder. Man har till
och nred, eldat l-lredvid dessa anslag. Ett
konstigt utsrlag av 'hu'mor ! Här måste

vidtagas kraftårgärd'er. Först skal'l hän-
visas til'l bran'd'lagens 12 S Jag vill inte

redogöra för den h'är. Det ar en nyttig
sak att s'lå 'upp den i en lagbok och lä'sa

den med eftertanrke.

För sommarekiperingen :

TIERRT-,ÅGSKOR,

FIERRBYXOR m. m.

Prima kvalite.

Manufalitur och herr-

ekipering.

Tel. Gustavsber,g 68.

Jag riktar tiill alla läsare en vädjan,
bakorm vilk,en står icke blott ortens
brandmän utan äv'en alla naturvänner.
Vistas du i våra skorgar i som,mar, så var
f,örsiktig med elden och tä,nk dig fö r !

Tanklöshet ,at sedan en dålig ursäkt.
Ser du nrågon, som el,dar o,laga så anmäl
det till ortens brandchef eller polis-
myndighet. Du behöver ej känna dig
som en njugg granne eller en sim-
pel angivar'e utan kan känna dig som eirl

god sa,mh,ä,l'lsrmed,lem, som gjort en god
gärning mot diina medmänniskor och som

skydrdat vär nationalf örmögenrhet: den

svenska s,kogen ! Akta och vårda de,n
I

vackra Ingaröskogen.
H ans Aulenius.

nersta
Bakverk

REKOMMENDERAS

Säljes i samtliga affärer

å Ingarö

BagerietsLän

Albert [. [arlsson

ga,nler å S*uerö!

Bliv medlem i syföreningen

"Enkronan
Trevliga sa,mmankomster ä

onsdagar.

Tel. Pilhamn 64
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I]UEilHrtBfift!

KOP I(YAIITET IIOS

lnnfrn
lgI Yar

ili tw bussen hem - pyovinnleru

vä ls o rte ra d e livsmedelsbutik

FolLu ngagata n 114 1.l6.

RAGNAR
NTLSSONS

SPECERI- &

DIVERSEHANDEL

Kolström

Tel. Pilhamn 3 och 54

Melker Dahllofs

Speceri- &
Diversehundel

Tel. örsundet 45

A.-8. Uallbo [ement-

& Byggnadsuaror

Återvall, Ingarö

Tillverkar alla slag av cemert-

varor. - Levererar grus, sand

fyllning och byggnadsmaterial.

Tel. Grisslinge '7 4

Till kunder och rnedle,mmar

ä Ingarö sändas varor med

buss

Tel. Gustavsberg 22 och 198

KONSIIM

Saby

Diversehandel
Per Bergkvist

Rekommenderas
.'

Tel. Gris's,linge 2

Siri AL.rmans

Speceri-

Diversehundel

Eknäs, Ingarö

Tel. Ingarö 53 Gustavsberg
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Vår nyq villopqnnct

med inbyggl vormvottenbqtteri

ör konstruerqd med hönsyn till

villoögqrens speciello behov,

Del ör en löttsköfl och ekonomisk

vörmeponno för både

vclrmvottenberedning och centrqluppvörmning

tillverkqd i fyro storlekqr.

Villoponnon nr 2 om 17.000 ve/tim

ksn nu levererqs omgående

till ett pris oY 860 kronor.

;-
j-r

Å.* J t-7\
'-n -r/r=5=;l-- r I

.... *. .-_. t: lT [:jd\ -'

-44 .,',,
'v/

\t

-rvJ.'

Kon öven erhålios kom-
pleft utrustod för hel-
outomofisk olieeidning.
Pris kr. 2.1503 -.

Umeå 1949 - Larsson d C:os Tryckeri

f!,
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Vå"
Var f,nns en vachrare plats i natwren

Shgböga stammar bland dalar ocb berg
Blommande ängen med betande djaren
Vajande floggornas blågala färg ?

o

Där ligger hagen med porlande bächen
Där slingrar stigen mot gärdsgård och grind,
Rödvita stugan ocb rosensnårshächen

Låter sig smehas av sommarens ztind.

Dig jog besjwnger mitt Ingarö hära

Med dina saltstänhta hobbar ocb shär
Och med de forntida minnen som bära
Förfäders mödsammA slit och besvär.

A. W"
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IN GAR O
,\ IIG. 4 AUGUSTI 1950

U tgliuen eu I nqurö Ilentbu qdskör

lTeduktör och qnsuuri(l trtrtiuart :

Stig ilIagn usson, Tcl. Pilha nr rr 2
R t d u k tion.skor rt rtt i t ö :

Torsten \\'unng-årtl, 'l'el. I']ilhanrn 2

Itagni.lr Nilsson, Tel. Pilhanr n :l
Vilitor Tullanclcr, Tcl. Grisslingc 3J

ii.r"pedition:
Pilhauurs sliolr, Tel. Pilhantn 7+

Ul,plaga: 1000 e x.

Pris I)r lösnllln ntel': 60 ör'c

H E MBYGDSVARD
> Iiunsliallen orlt henrltygrlen iir cn

liraftkiilla fiir yar och en sorn förnirn-
lr)er slrrnbantlet rnellan sliiktlerlen. J)en
sven ska hernbyg(lsskiltlringen, se rlarr
garnnralt ornhulrlatl av håingivna ot.lr
liunnig'a forskare, har stiidse intagit cn
lrerlersplats i vår litteratur och ltidra-
s it till att fr)rd jupa förståelsen ftir rlet
svL'nska arvet, ert kulturinsats, sonl vi
nråhiinda fitrst i rlessA rlagar liunnut
till fullo viirrlesiitta.>>

Så skriver ltl. a. f. (1. rektorn virl
Stocliholrns Hög-skolu, I)rol'essor. Sverr
'l'unberg, i förclrtlet till en bol<, kullad
;.I)err svensl<a soclienboken>> och rrt-
given ay Sarnfundet för Iternbygrls-
vitrrl.

Overallt i Sveriges bygder llildas
Irernltyg'dsftireningar, sorn ta till uI)p-
gif t att utf orska si n bygds historia,
tu \rara på fornlärnningar, riidder de
ganrla ltrukslörernå1, sont iinnu llunnu
finnas att I,revara sarnt r,rpptecl<na
srig'ner och seclviinjor från garnla ti-
rler. Hnr har vi det ställt i den
vtigen t)å Ingarö ? Till vår skam
nråste vi llog erkänna, att vi dåligt
t illva ratagit de rnö jligheter till hern-
lrygdsvårrl, sorn onekligen föreligger.

I.'ör 37 år sedan upptäcktes en bo-
lrlats f rån sten åldern lleliigen unge-
I'rir rtritt på rin. I{ur rnånga Ingarö-
lror liiinna till clenna plats ? Antiliva-
lien (iustaf Ifallströrn, som untler
irren 1913 och 1915 gjorde en första
tuntlersökning ålv ltoplatsen altser"
rlen na vara en av de förniimsta Ilo-
lrlatsierna från stenålrlern sonl finns
iSverige.Dr I-Iallström skriver <låir-
onl: >>I)e untlersöliningar sorn rrtförts
1913 och 191I-r få endast anses sorn
llrelirninära. De ha endast nätt och
jrirnnt ltirrrtrat svar på frågorna orn

lloplatsernas kulturståi,llning och ril-
clersstiillning, för så vitt vi antaga, utt
boplatsen enclast har rlen utstriicli-
ning som ovan elng'ivits ( c'irka 150X
500 m).

I\Iånga proltlem återstå iirtnu att
Iiisa eller att rner exakt lösa. Det lir
lutt hopl)as att griivningarlta lnfitte
liunna eiteruplltag'åls i en snar frarn-
titl, van'itl iiven sl<ulle vinnas,:rtt clet
hittills så l'attig'a fyntlrnaterialet frfin
Iloslagens stenålcler skulle kunna ut-
ölias på ett lysanrle sätt. På Ätervalls-
boplatsen lig"ger förborg'arl en arkeo-
log-isli kunskapskälla A\r lika stort
viirde, soln cle närmast li.gg'ancle sto-
rn bolllatsorrtråclena virl Bråviken
ot'll i viistra [i1t1llan rl ktrn nat ul)l]-
visa. Ett fjiircle i fråg'a orll storleli
ot:h fyndrikerlorn järnförl;art onrråcle
:ir' <let stora boplatsonrrårlet på ;\lantl
i Saltviks oc.h Jornala socknar. Dettu
s;cnålre ornråcle är rlessutom tiil liig-et
beslåiktat nred Ingaröboplatsen, fast-
lin rned ett iin nter prononcerat havs-
låige. >>

Sfi Iångt rloktor Hallström. IIärtill
l<an unclertecknatl tillägga, att han
l'unnit spår ay g'ålmmal ltel;ygg-else
oc:h altnan mänsklig'verksamhet ett
l)ar hunclra rneter s1'rIost orn rlen av
<loktor Flallströrn uppg'ivna lllatselt.
Iitt l)ar skeppssättningar och andr-ir
liknande anorrlningar ty tler på att
några lletydancle I)ersolter här iigg-a
begravna. \'irlare har 1;åtriiffats ilro-
l)ar för eldstiirler mecl elt myckenhe't
Iiol och aska sarnt rlelar av stenverli-
t)'.9 o. rlyl. Orner"ade liruliskärrror har
oc'kså hittats, ntelt lrittills icke riårg-ot
Irerlt fiirelnå1.

(irclsshanrllare .Ianres F-trnch sorn
tunrler livstiden yar iigare till det onl-
råtle, där lloltlatsen iir ltelrigen visade
ett särskilt intresse för rlennu oclr
liit fridlysa ontråclet samt ul)llföra erl
b1'ggnad av tegel, avsedrl som bostarl
rit undersökningsledaren samt sorrr

Iörvaringsplats för fynd uncier griiv-
ningstiden. Il),gg^naden fick ett till-
tala n d e utseee n de av ål de rd onrli g^

pr'ägel, rned sntå fön:;terrutor och
järnbeslag'na rlörrar försedda ined
antika lås. Ovan f ör den höga shor-
stenen sväng-de en vi ndflö jel försetl tl
trterl årtalet 1916o -_'_ Byg'gnarlen,:iorn
i tlag^ligt tal kallas rnusöet, har doc.l;
aldrig'l"llivit använd I'cjr sitt iintlarnå1.
(irävning-arna upphörrle 1915 oclr
lulr setlalt ej återupptagits.

Redan året efter uppförandet l'at-
tatle traktens ungdorn intresse föi-
b1'gg^narlen, r'ilket visade sig trti en
och annall sönrlerslagen fönsterrutn
salnt inskriptioner, llantnteckning'ar'
och porträtt järnte anrlra l<onstverli
i kol och svartlirita på de vitkalliacle
I'iig-garna. I*.'örstör'elselt har sedan
1'ortg-årtt oavbrutet, sorlt clet sylles,
och rtnder sistförflutna sommar fich
iiven skorsteiten sig en knuff så att
rlen åkte i rnarlien.

Den sortens hembygdsvård är iciie
efterföljansr'ärd och bör på allt sätt
rnotarbetas.

Även från jär'nåltlern ha vi syn-
liga nrinlten, och ett synnerligen för-
närnlig't sådant finnes på Evlinge-
rnalmen. Iitt stort och galtslia'r'älbe-
hållet gravfält och clåir nedanför
lärnningrlr efter hus och gårdar. Den
vacl<ra sluttning"en netl lnot åingen
tänli villien plats för upl)förantle ålv

ett krönikespeMden iir inte min.
I)en frarnkclln untler erl prornenacl
tlit en gång frjn'a somrnaren. Holtpas
l'örslagsställaren tiinlier pii suken och
s-ör' något, -'eljest fårr vi eftcrlysa elr
anllan författAre. I)enna plats.iir
docli tidigrrre lleskriven av en kun-
nigere llennrr iin mino och clärför kan
jag siitta puirkt.

F'ornkilnningårrna ha varit la.g'ligen
sl<ydciacle sedan år 1666, och lry lag
oln fornminnell trädde i l<raft den 1

januari 19'{ 3, och dess f örsta para-
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Årade läsare !
Iltirmed det Iemte numret au hent-

bUgdstidningen Ingurö
Dci ui i ntcti 1947 startade uår tid-

ttirtgl, metldeludes, utt cless striiuan uer
trtt.scj/to ge nöigot crtt hentbllgldens
rttärltliglu /ri.sforra nten åuen någru er)
cle prablem och strtiuartden, son? L)er.

ulttuellu f ör uårt nut)er.encl e son? hrille .

I santö and drirrnecl uttrtrlclttes en f ör-
Ircppning, att denna u(it' strtiuarz skul-
le rnottagas med intre sse, cIå ju dette
arbete slsf tade ti\ slrirlia nde au in-
lresset för uri-r ö bland qIIa dem son?

trfslas där, uere sig de bo där hele
året eIIer blctt under nti{Jrtt sontnter'-
månarler ! l)ennu u:år t'örhop prtirtrl
har icke kontrni t I,å s/canr . I)är-
ont uittn"n ttl. o. de rnångo breu ot:it
tetrefonsanrlnl nted begtircrn ont prenu-
nteratiort, so/n kontmit undertecknad
tiII deI. 7'idningen ul/ronr nler doclt
blott en gå"ng1 onl året och tir tillgldngy.
Iig i srrnr tligu uf f (irer trtti Ingurö. [i pp-
IulStrtt hur förtlitöblals sedan rlen först
ru l/iolit. 

.

I'i bel;Iugn utt tidttingen dertna 91{ittg
/.'orirrrri I rttt utgcs s'd .,; e nl". Iloitpus tlor.l;
ult de IIestu (ru uåru iirude .5'or]tnler-
giister f'år uetskurt ont densernnte, iit-
Itfin de llintttu uår i; för denrtct g1årtg.

Ilt'irrned frumföres ett uut,rltt tctcl:
till ennonslirerne soil? ttidraglit till
I'inrtrtsierirtgert eu uårt f'öretug.

lilutli.qen. I{ar ^l/i någ1ot roligt oclt
uär'rlefullt utt berätlct fr{h Irt.clctrö,
udnd lir då tilI os.s, och ui ttill trtetl
ftliidie ttpplåta uåru spalter.

In.garö i augu sti 1950.
I'å retlal<tionsl<onlntittens våignar :

S ti fl III r.t gtr rtrrsson.

siriiclia tnecl rum för rnatsäcken, nub-
lren och bärsan, metspön och härlig
tlaggmasli rnatjorden i min triid-
gårcl på Ing'arön var fet och full av
liv. \'i seglade ut från F'agerhohns-
kvarn rned Ramön sonl rnåI. Irjärtlen
sirg lug'n och trevlig ut med n orcllig
lrris, yurför jag inte revatle tttan
s;tacli ut rned hela klutar.

Dir vi veko orn bryggan och lror-
rlan l<onr sveparncle från Saltsjöbads-
Irirllet, rlriirkte vi att tlen var hårrlare'
iin vi trott, mell rnecl akterlig vintl
och ingen sjö vill man fara fort. Vi
saxade och den lilla fina båten väste
riktigt fram. Det darrade i.qrejorna.
N5'nran skötte b åtshaken och höll ut
l'oclien. Jag'satt till rors med hela
storsliotet ute och vi gingo mecl ång-
båtsfart.

Snart voro vi vicl Ramön. Vi togo
in båtshaken och lade båten i 1ä un-
rler ett sliär mellan Ramön och fast-

F j är de{u.
: :::: .: . . .: :: : ::. i.::. 

.:. ::..: :. :. : 
..: : .|.,, '.: :: :

Alb ert Ii ngl strti m ui stade s sonl
bekant flera år under 9}-talet
på I nglur'ö, och många liro de
skildrinller i ord och bild från
d e rtntt tid , riorll han ltintnut irt
ef teruärldett cttt glåtl jus åt. Ä e-
clanstciende bertittelse orn en

f iskef ärd, sorl? hun löretog i
.sri//s/ra;r med /ions tntirert IIil-
ding.Ntylrrrur, torde kunttu 11öru
ensprciÄ' pri frrlre.s.se ho.s dennu
tidrtirtyls lösure. 

'tr 
Ibert Iingl-

slrijnr krtllur silr skilrlringl för
>>l';järden>>, och utt det iir Ingl-
aröf jtird e rt han s11f tnr på, f rrses
ju lätt. De plntser, son? amniim-
n(r.s äro ju ocksci uäIktinda för
de flestcr Ingaröbor. Det tir
i år tio å"r sedun AIb ert Eng-
slrönr dag.

Baclfisken hade kornmit, och jlrg
och N1'man seg'larle ut för att meta
icl. Jag ägde en ny Liljeholrnsvarvs-

graf lyder : >> F-a sta f ornlämningär,
Itevarande minnet av fäderneslanclets
ticligare inbyg'gare, är'o ställda unrler
lagens hägn. Iij må någon utan';ill-
ståncl enligt denna lag utgräva, rui-r-
ba, överhölja eller eljest genont
plantering eller bebyggelse eller på
annat såitt förändra eller skatla eller
borttaga f:rst fornlämning. 'Iillsyn
iiver fasta fornlåimningar utövas av
ril<santikvarien.>>

Ja, detta är ju gott och våil. i\,'Ien
httr sliall allmänheten I<unna veta,
villien rnark och vilka föremål ilorn
falla inom letgens hägn, då inga &lt-
slag cliirom f innas ? Lagen stadgar en-
ligt $ 4, att länsstyrelsert riger att
medclela såirskild föreskrift f ör a tt
Itevara fast fornlämnings helg-d, sir
ocli stadga för ändamålet erforder-
ligt vite. Såclan föreskrift rnå jiimväl
aYSe ornrårle som icke en ligt S 3

hör till fornlämningen, såvida ej

nrarliens ligare eller annan därige-
norll åsamkas intrång ilv någ'on !te-
t),'tlelse. Lä n sstyrelsen s lt eslut
sl<trll kungöras genom anslag ltir
liirnplig plats i fornliimningens niir-
he t.

Det 'föref aller, som om f ornlärn-
ningarna på Ing-arö vore av sirdan
betydelse, att en griin sbeståirnning
b orcle ske och anslag' diironr upl)-
sättas. Ansökan håirom torde viil i
f örsta hanil tillkomma markens riga-
l'€, rnen orn intresse hos dern saii-
nas torde andra kunna göra fram-
stlillning därern.

lled clessa rader ayses i första
hand en enliel upplysning, och vi-
dare ett försök att väcka intresse för'
fornvården och därmed sanlmåln-
hiing-ande problent för att så smri-
ningom kunna bilda en hernbygds-
forening.

J. Z,

Vid inköp av kläder vrind Eder

med fortroende till

Herrkonfektion

Herrekipering

1 : a hl. beställ ningsshrädderi.

Folkungag:rtan 98

(i niirheten a\: ltusshålllllatsen)

Hilding Carlsson
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landet, lärnpade grejorna i land och
börjacle rneta. Nu vet varje fiskare,
att det.går biist att meta på vincl-
sitlan. Vi betarle på och slängde irt
ernot storrnen och fingo fish, id,3gh
rnört och en och annan abborre. Det
\'ålr ltara att dra fisken i land. Snart
låg den lilla vattenfyllda klippshre-
viln, dit vi kastade bytet, full med
l'isk. Vi hade väl fått hundra styc-
lierr, då det ltlev midrlagstid och tid
rrtt börja kryssa hem.

.Iaij ka sta de ut ä n en gång, oaktat
storrnen tagit till så att skummet
sprutade över hällen. Flötet drogs
iigonblickligen ned, och jag hämtacle
ul)p den största id jag någonsin sett,
r-ril en halv rneter lång. I,Ien spöet
gicl< ilv och iden hamnade 'vid rnina
l'i)tter. Innan han hunnit ge sig i viig
rut till havs i.qen, harle jag liastat mi.g
iiver honorn och llorrat min kn iv i
Irlr rrs hjiirna.

Det var tirl att se.gla hern, r]let'l
l;liisten tratle tilltagit, sjön spottatle
:litrnr, och tlet såg tiimli.q'en allvtrr'-
srrrnt ut. Vi knallade oss nerl till llå-
ten, och jag rullatle irr storse.glet så
nr1'cliet sorn rntijlig-t. F'ocken kunde
r,i revåls, och jag'var för övrigt ntyc.-
liet .gr-ön i sporten. Iirnellerti d ltlevo
v i f rirdiga, stötte f rån lan d och bör-
jirrle liryssu. Det harle blivit sjö nlen
tlct g'icl< g'anska ltra i början.

I)tötsligt ser jag något svart l<onr-
rlrlr norrifrån, en orkanbl', som när-
rrrtrrle sig rnetl fruktansvärd fart.,Iag
lriill ul)l) ernot den, rnelt hade revat
liil rn1'r'ket ålv storseglet. Det \ren oclt
: rllättru rle i stagen, oc.h skurnrnet
q,iorde oss halvblinda. Snäcl<an vrecl
sig lång-sarnt och började visa ltrerl-
sitlun rrrot stormen, Iade sig på sirlan,
uclt vuttnet började sila in över styr-
lrortls reling^.

Jag vrålade till Nyman: Orn rlu
i it te genast får ner storn girr rlet fit
lrclsike för oss !

Jag tycker om folk, som är lugnt
i b åtar och lyder rorsmannen. ,Iag
r.r't rnig aldrig ha sett ett segel filia
rrerl inerl sådan fart. .Iag' såg bara
t't t l)u r håin der sorn syssla cle in e cl

lrrllet i fern sekunrler, g-affeln sjöltl<,
,r'lt i nlista ögonblick styrtle vi syrl-
r:rlt för vår lilla fock merl .sarnrna
l'rr lt som orn vi skulle haft alltsanr-
rn åt lt s ul)pe.

Irn bit not'r oln Sten rlörrens l<loc'li-
lro,j l<untle jag lova ul)p i lii unclc.r
ll lr tttö rt .

Vi hatle riiddat våra liv, vilka r'i
lriillo rlitt styvt 1tir. På en röd sanrl-
-trun tl tlrog-o vi ul)p snäckan oclt
lrito stolrnen r'ålsår nt över virra hu-
v u rlen.

I)err sonr lurr sett Rarnrin, lnåste

erhåinna, att den åir ett paradis på
jorden. Delad av en dalgång mellan
två granithöjder erbjuder den nästan
allt som en människa ltehöver utom
läl<are och apotekare. Hararna sliut-
ta i hlyftorna, orren flyger upp då
Inan ruskar i snåren och en falk-
familj bor oåthomlig på en klipp-
avsats i nordväst. Och runt ön går
fisl<en, abborrar och id. Jag såg en
jrittegiidda gå i idstimmet med en
jåitteid tvärs i gapet.

Det blev kväll och stormen bedar-
rade, jag tog in mindre rev på stor-
seg^let och fann att jag varit idiot. För
härlig bris kryssade vi i skymningen
med pejling på ljusen i torpet pår

Ingaröns södra udde och så inoj-
nade det ty det var högsommar
och linaplrt vår Herre behärskarr'ill-
rlarna tlå.

Det korn moln norrifrån och lnist,
sYag dito, och vi måste taga ned seg-

len, rlär vi l)å fiirden södertit varit
riirlcla för :rtt rlen smäcl<ra tvirett
inte skulle hålla, tlår vi låinsade.

Centerbordet upp och årorn a ut !

och unrler tystnarl ro vi i den
solnrnarbleku dyningen, blank oclt
sövan rle och vacker, trorrut. Yi pas-
sera'I'orskskrubban, clär'vi tjuvpil-
liat torsk, vi ro tätt untler Johannis-
rlals branta stentrappor.Skenet från
den stora staden Stockholm,'turist-
staden rned alla näringsställena i,
lig'ger sorn en vaddrernsa över en blår

liallbrand (inte dålig bild) och på-
rrrinrlcl' oss orn våI' rlödlighei.

Yi hornma ltern mitt i natten,

ERI
ocrh grustng, Bl'ulln2 Ingarö.

Levererar vid bil r'äg grus, singel

och b)'ggnadsm a lerial.

Tel. 16 29 8+, 1 6

ellcr Pilha tnn

,slänga ut draggen och förtö ja snäc-
Iian vid den alggröna, trasiga, sung-
ancle bryggan och tåga stolta merl
vår f isk upp till den varma stugan,
där ljus lysa och där människor
väntat på oss med oro. Egentligen
åir det rätt tillfredsställan de att ha
rniinniskor så lierade med sig att de
vänta ell med oro.

Eller är man möjligen starkare
Ll tan.

Ernellertid var detta en av de trev-
ligare seglingar jag varit med på. Jag
fick lära mig att en Liljeholmsvarvs-
snäcka gräver ner nosen för myc-
liet i havssjö och duger således en-
dast i skärgården, att man måste ha
Iiamrater med sig, som ej äro rädda,
och att id är en förbaskat dålig fisl<,
om man har fil6 eller köttf ärs sam-
tidigt i skafferiet.

I rnin net ser jag .gärn a tillbaka pir
lng'aröfjärden, till och med då tlen
spottar upp si.g och vill verka hav
urecl brottsjöar söderifrån. Vackrast
iir den sommarblå med mörl<blå trri-
sar ocl'r lata octr mätta gäddor, som
stå oclt lura i tångruskorna eller i
vassarlta.

Vid behov av nybyggnader

och reparalioner vänd Er

til I

C. F. CARTSSON
Tel. Pilhamn 50

Br0derlta

ÅK

Säfl unds

INGARÖBORNAS
garnla inliöpskälla av Järnvaror,

Husgeråd, Byggnadsmaterial satnt

allt för Sport, Fisl<e och.Tal<t är

Ahtiebolaget

Pripp & }lollnberg Eftr.
Hornsgatan 31 Stockholm

Order Tel . 11 73 18

12 03
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[Jr Ingarö kyrkas inaentariutn.
Ingarö liyrka eller kapell är byggd

1792. Den verkar liten, men har dock
över 200 sittplatser. Stilen är enkel,
mell tillsammans med klockstapeln
och hyrkogården med hängb jörkarna
gör den sig gott gällancle i landskaps-
detaljen. Själva kyrhorummet är hål-
let i varma f ärger och är prytt med
vackra ljushronor och tavlor. Och det
är om Ingarö kyrhas inventarier den-
na artikel skall berätta

KU rkklockornu voro till antalet ur-
sprungligen tre. Men de två rninsta
smältes samman till €tr, som bär föl-
jande inskription: >>Är 7B7l blev den-
na klocka på Ingarö församlings lle-
kostnad gjuten i Stockholm av F. M.
Ber.gholtz.

När jag kallar, hör mitt ljucl
Kom till kyrka, bed till Gud,
Att du rätt hans ord må höra,
Som din själ kan saliggöra.>>

Storklockan är äldre. Den hör rnå-
hända till det myckna, som >>rädda-
des>> i trettioåriga kriget, ty den iir
gjuten 1634, förmodligen i Polen och
bär en mindre bröstbild av ingen
mindre än Gustaf II Adolf, ett bevis
på hans stora popularitet i liuropa.
I(ring klockans nedre kant står det:
>>Gloria Deo in excelsis etc., d. v. s.

Ära vare Gud i hö jden o. s. v. Den
iir inhöpt av församlingen.

Bland altarprgdnaderna märks ett
elfenbenskrucifix, ett kolonialarbete
från 1700-talet. Om detta står anteck-
nat >>gåva av Ingarö kyrkas och slio-
las välsignatle Upphovsman, Frih. An-
ders Cederström, Senior, på Beate-
lirtrd.>> Av de två änglabilderna kom-
Iner den försilvrade från ett belgiskt
hloster och den bronserade med blad-
ol'nament fanns på kyrkvinden vid
restaureringen 1902 ( gåva av släkten
Wedderburn på Vik).

En strålande vacker ljuskrona (style
Louis seize ) hänger f ramme vicl
altarrunden och en stor sådan nred
llömiska glas vid orgelläktaren. Båda
hä en gång hängt i stora salen på
Ileatelund. Väggarna prydas bl. a. med
f)'ra lampetter, äkta gustavianska s. k.
bronser (gåva av herr Jonas Grön-
bqrg, Forsvik ) .

Bland taulorna märkas två av Fräl-
saren, på den ena är han törnekrönt.
På baksidan av denna finns en otytl-
lig inskription: >>J. H. v o.>> Den
andra ( f rån 1600-talet ) med starkt
pietistisk devis: >Titt namn åir en
utgjuten Salva.>> En oljemålning bär
IIrik Tollstadius bild, vår mest fram-'

stående pietist. En annan Sarnuel öd-
manns ( Ingarö församlings förste
1lräst och skollärare, död som profes-
sor i Uppsala 1829, naturvetenshaps-
rnan, teolog och psalmförfattare, leda-
mot av Vetenskapsakademien ) . Tav-
lan är en liopia, utförd av friherrin-
nan Adelaide Leuhusen, f. Valerius oclt
skänkt av enskilda personer 1876.

I sakristian finns en tavla uppta-
gande nalnnen på de ordinarie prä,s-
tenra i Ingarö :

Samttel Lorentz ödmann 1776--1790.
Pelrr Annerstedt 1792-7809.
Johan Peter Juringius 1810-1823.
Carl Gustaf Gabriel Cronstedt 1827--

1848.
Iidvard Leonard Colld6n 1850--1856

$).
Illof l\{elander 1859-1870.
Johan Nlagnus Gustaf Emil Flygare

1873-1 877 .

Hugo Wilhelm Wallin 1878--1881.
.lohan Oliv 1882-1898 (f).
Axel Leonard Kristoffer Jonsson 1900

7923 (t ).
T'orsten Wanngård 7921-.

Korsen inom parentes angiver, att
vederbörande avlidit i Ingarö.

Ingarö kyrka har i förhållande till
sin storlek en mycket god orgel mecl
I stämmor, två manualer och pedal
samt elektrisk fläkt. Den har till-
kornmit ( 1923 ) genom komminister'
Axel Jonssolls initiativ och bekosta-
des till större delen av medel från en
insamling, som han igångsatte.

Dopfunten med silverskålen är frftn
vår tid. Den bär följande inskription:
>>Denna dopfunt är förfärdigad ef ter'
nedsmältning av priser, som vunnits

vid ridning och segling av Folke C-son
Frisk, född d.9 januari 1918, död tl.
22 augusti 1940. Dopfunten är förfiir-
digad av atelje Borgila och har
sliänkts till Ingarö kyrka, där han
kon firmerades.>>

Tre rnas.shakar, en mörkblå, en rötl
samt en vit, äger kyrkan. Grön saknas.
Hugade donatorer efterlysas. Av an-
tependier finns det två, ett i rött si-
den, ett i svart sammet. Här behövs
också komplettering.

Av biblar äga vi Karl XII :s ( frr
1703), ett vackert exeYrnplar, Oscar
II :s jubileumsupplaga av N. T. ( fir
1905) samt Gustaf Vasas Ilibel i facsi-
mile ( år '1,917) 

.

IJnder rubriken nattuardslttirl upll-
tas i inventarieförteckningen en kalli
av silver, inuti förgylld, på grund av
det stora antalet nattvardsgäster ut-
hamrad vicl mitten av 1800-talet ; in-
skription : >>Jesu blod min skuld av-
planar>>. Den är från 17O0-talet och
en gåva av F riherrinnan fröken So-
phie Pfeif f. En paten och en oblat-
ask i förgyllt silver från samrna ti(l
finnes. Det dyrbaraste kärlet är docli
vinkannan. Om den skriver Karl Asp-
lund i Sv. Dagbl. den 70/8 1947: Pet-
ter Bernegaus vinkanna i Ingarö kyr-
ka med den finaste ciselering i lle-
rainornamentik . . . är utan tvivel ur-
sprungligen gjorcl för profant b rttli,
en kaffe- eller chol<ladkanna. Det åir

bra roligt att finna detta praktstycke
i den trakt där Rutger F uchs samtidigt
som den tilh'erkades slog ryssen till-
baka i en av vår historias allvarligaste
stu n de r. >>

T.
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Ingorökryss.

Vågrritt 15. Byggnadsmaterial. 27. Blir liktorn onr någon trampar

16. Iian vilda bli. På den.

1. Ingaröpräst och frukt. 18. Ställning. 31. Träd.

4. Kan företas på land, till sjöss och 19. Hör ihop me6 so'rr'ar och 32. Kvickt.
i luften. tngarö. 35. önskar den oförnöjcle.

8, Tjur och kanske tjurfäktare. 27. Bör handelsrnan kunna göra 36. Något sanlranhängande.
11. Kyrkosångare snabbt. 38. Operettstjärnans förnann.
12. För långvarig sötnn. 22. Behöver ej bengeten. .' 39. Ställe på Ingarö där känd man
13. Är vi här i skärgården. 24. I(an den lättrogne. vistats'
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40. Och ytterligare ett ortsnamn från
vår ö.

41. På våren.
43. ö vid vår ö.

46, Är fllttrna,
49. Luktat brånt.
52. Hastigt övcrblicka.
53. Av bindande art.
55. I(ejsare.
56. Betecknar motsats.
57, Samlingspunkt om vårelt.
58. Srnaksensation.

59. En iir en för litet.
60. Iröljer varje clag.

Lodrtitt

l, l(an förninunas av vairL luktorgårn.
2, Gudabild.
3. F älla numera obehövlig på

In garö.

4, gg.

c. Kanske på Rrunns gärde.
6. Har vi rnånga på Ingarö.
l. Kan nlan till gröt och kan ntan

f läsk.

Nerr,ös brådska.
Samlnanhållet.
Ganska sälls5,'nta dragdjur.
Kan vi numera göra här båcle
sonllnar och rrinter.
Efter lång och trogen tjänst.
Bushe.

Kex.
Irörnro d as.

Gör väl hjärtesorgen nted tiden.
På teatern.
Bör handelsman vara.
Sjönran och fjäri l.
(ijorde Stenbocks hurir.
Tidevarv.
Efter brand.
llusikaliskt viisen.
Förening på Ingarö.
Gör det kanske då temperaturen
sti ger.

F ranskt Inansllalltn.
(ireta.

Den förste i
Snrakar gott
Tröttsamt att
Riktigt.
Slutar muskel
En sådan är
Ingarö.
Tilltalsord.

sitt slag på Ingarö.

med ris och curr\r.
höra p å.

vanligen nred.

ef tertraktad p å

Från, uur skolu.

Interiiir från sholllesllisningen.

I det nurnmer av vår tidning, sonl
förra sommaren utkom, gavs en viss
orientering om hur man här på Ingarö
sökt förvalta skolans viktiga uppgif-
ter, uppgifter som vi fann vara rv
sår'iil kunskapsbringande oclt fost-
rande som ock av socialpeclagog'isk na-
tur. I saml)and därmed frarnhölls bl. a.,
att den sedan länge planerade stora
onl- och tiilbyggnaden av skolan icke
kunnat komma till stånd, framför rllt
rned hänsyn tiil att statsbiclrag på
överskådlig tid icke kunnat ställas till
skoldistriktets förfogande för nåimncltr
a rb eten.

Skolstyrelsen på Ingarö har dock ut-
gått ifrån att vår skola skall bibehål-
las. På uppdrag av folkskolinspek-
tören har signaturen sökt göra en be-
räkning av barnantalet vid Pilharnns
shola under närmaste sju läsår oclr
clåirvidlag kommit till följande resul-
tat:

Läsär Antal nybörjare
7950/ 51 1 1

1957/52
1952i 53
1953t54
195 4 / 55
1e5i/56
1956/57

3

74

I
1:l
13

I
Att clörna av ovanstående sif f ror

s),nes sålunda rekryteringen till sko-
lan rned hänsyn till befolkningsför-
hållandena ä Ingarö vara ganska gorl,
och en ändring i skolans organisation
sliulle alltså ej vara aktuell.

En stor och viktig nyhet har in-
fö rts un der det gångna läsåret, såtill-
vitla, att skolbespisning, av statsmak-
terna rekommenderad och understödd
sedan flera år tillbaka, tu introduce-
rats iiven i vår skola från och med
vårterminens början. En köksanlåigg-
ning har iordningställts i bottenvå-
ningen, varifrån en särskild trappupp-
gång leder till nedre korridoren, clär'
bespisningen tills vidare äger rum.
Lätta, ihopfällbara bord och bänkar,
som efter begagnandet placeras i ett
hörn av korridoren, ha visat sig högst
åindamålsenliga. Skoldistriktet har nn-
ställt Flru Karin Lätt, Tjällmora, som
Iiok erska o ch fö re stån da rin n a fö r
rnåltidsverksamheten, och Fru Anna
Eklund, Brunn, som biträde. Bä.gge
ha tillvunnit sig alla parters förtroen-
cle för shicklighet och kunnighet.

8.

9.

10.

14.

lFlrl.
2{J.

,,
Ll4.

23.

24.

25,

26.

28.

29.

30.

33.

34.

37.

42.

43.

44.

45.

46"

47.

48.

50.

51.

54.

Tack!
Till alla som kom ihåg mig

på min B}-årsdag bringar jag
härnted mitt hjcirtevarma tack.

Fredrik Eklund
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IV. FRAN FLYDDA TIDER.
Ko mmunalsfö mmon

Den nya komrntttrindelningen solll
Iräder i kraft clen 1 januari 1952
liommer att medföra stora föränd-
ringar i den liommttnala självstyrel"
SCII.

Sfilunda kornmer bl. a. troligen
lionrmuu alstämmorna att helt för-
sl'inna. f kommuner med fullmäk-
tige har iu stämmorna alltid spelat
en underordnad roll, då de enclast
trätt i funktion vid nämndemansval,
val av skiftesgodemän och dYlikt.
I\{en även dessa val sker nu efter po-
litiska linjer, och då invånarantalet
vicl storkommullernas tillkomst i all-
mänhet kommer att betydligt över-
stiga maximum för nuvarande stärn-
rnokommuner, saknas anledning att
bibehålla denna institution, son"t

varit i verksamhet sedan år 1863.

Sistnämnda år den 25 januari hölls
rlen f örsta hotnmunalstämlltan i Ing-
arö med Baron Leuhusen sonl ord-
frirande, och stämman var sedan tlet
beslutande organet i alla kommunaltt
frågor t. o. m. 1938, då fullmäktigt:
på grund av lagändring infördes. Att
ta del av de gamla Protokollen är:

mycket intressant. Någon vidskeplig
fruktan för gällande lag och förord-
ni ngar hade man tydligen inte. Så-

lunda valdes ordförande i stämma
och nämnd samtidigt. Enkelt och be-
I<vämt. tlnder många år innehades
dessa båda befattningar aY en och
samma person, r'ilket kunde gå b ra
på clen tiden, då görornålen icke vo-
ro så många och tidskrävande sonl
i våra dagar. Iitt ordförandeval' som

forrättades i början av 1900-talet
salinar icke sina poänger.Det var
n ämligen Så, att ordföranden blivit
sjul<, och ntl valde stämman en ho-
rlorn närstående person till ordinarie

en återb lick.

ordförande i stämtna och nätnnd, på

villlior att han skulle avgå så snart
clen sjuke blivit frisk och kuncle
irteruppta sitt mandat, vilket stäm-
man hoppades att med Guds hiälP
snart skulle ske. Den nyvalde sva-
rade härpå att hans högsta >>önsli-

ningsrnål>> vore att saken utvechla-
des på nämnda sätt.

N{an ställer sig en smula undrande
httr något sådant kunnat ske, sir

tvåirt emot både lag och sunt förnuft,
i synnerhet som de beslutande till-
hörde socknens främste i fråga oln
såväl börd som lärdom.

Nykterhetsintresset tog sig stun cl-

om rnärkliga uttryck. Samtidigt som
måln f rån kommunalt och kyrkligt
h åll dun d ra de mot ölförsälj ningetr
vid liolström, så arbetade man ener-
gislit på att få till stånd brännvins-
försäljning i stor skala. På en extrlr
liommunalstämma beslöts med 1466

röster mot 1269 att söka rättighet för
Ingarö socken att anordna försälj-
ning ålv spritdrycker till en mycken-
het av rninst 4 0 liter. Beslutet över-
lilagades och upphävdes av länssty-
relseno - 

Det befanns, att sPritin-
tressenterna icke hade gått så raka
r'åigar för att nå sitt mål utan iill-
låinrpat den gamla jesuitregeln, att
ändarnålef helgar medlen.

Sparsamhet med kommunala rne-

del är ett genomgående drag, men
lrlan var ej så Itoga med fortnerna.
Sålunda anslog kommuna,ls trimman
ofta rnedel till kyrkliga ändarnå1.

Skolan hörde ju på den tiden till
tletr l<yrkliga kotnmunen, nlen detta
oaktat anslog korntnunalstälnIIlan
hutrdskatternedel till inkö1l av skol-
nrateriel. Detta fortgick ända till mit-
ten av 1920-talet. Då telefon infördes

I{öhspersonalen.

I viintan på den förut nämnda se-

clan länge planerade om- och tillbyg-g-
naden har sholan kommit att bli i bö-
Irov av en allmän och grundlig efter-
slrn. Och enligt beslut av skolstyrel-
sen clenn a sornmar ttndergårr skolan
för närvarande en omfattande reparår-
I ion. Såviil clen yttre som den inre
viiggbeklädnaden kommer att renove-
rAS, ny golvbeläggning i korridorer'
och trappor att påläggas, övre delen
rry viistra våiggen att uppriktas, In. Irl.

Slutligen kan omnämnas, att femte,
sjätte och sjunde klasserna vid vår'-
lerrninens slut kunde företaga en skol-
resa till Gotland mecl en miingcl ange-
rriima minnen och erfarenheter soln
behållning, exempelvis rundvandring
i Yisby, f ärd till Stora Karlsö och
busstur genom norra Gotland till Fårö
Ill.rn.

Jlecllen till denna resa hade till
största delen bragts samman av bar-
nen själva, framför allt genom uppfö-
ru n de av ett sångspel i två akter å

rlen traditionella festligheten å val-
borgsrlässoafton, ett framförande, sottt
t 1'dligen rönte livlig uppskattning av
en fulltalig publik.

Så arbetar vår skola vidare med den
höga uppgiften att söka vara en plant-
skola för kunskaper och goda arbets-
former, och detta till barnens och det
kommande samhällets fromma.

s. fi(.

\rid trehov av måleri-
arbeten vänd Er med
förtroende till

söner

Tiönsten som skol- och kyrkvoktmöstore ö Ingqrö

förklqros hörmed till onsökon ledig före I oktober 1950.

Upplysningor ohg, löne- och orbetsförhållonden

Lindgren &

lömnos på begöron ov

sens ordföronde.

kyrkorådets och skolstyrel-
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kyrkoråd och skolstyrelse'
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å pastorsexpeditionen, anslog stäm-
nran 20 kronor av hundskattemedel
såsonr bidrag till avgift, på villkor
att kyrkostämman och komministern
ville förbinda sig att var för sig till-
skjuta lika stort belopp. Även tili
stallbyggnad vid prästgården anslog
kornmunalstämman medel. Även lle-
han dlades ärenden av olika slag sonl
riitteligen hörde under annat forum,
nåimligen jordbruksstämman. I.-ör
underhåll av Kolströmsbrolt fanns
erl särskild kassa, till vilken utdebi-
tering skedde av ägare eller inne-
havare av i mantal satt jord, nteu
dessa ärenden behandlades alltid ilv
hommunalstämman. Pfi samma sätt
rned ärenden rörande magasinslon-
den, som ju var en ren jordbrulis-
angelägenhet.

Även om ?nan sålunda icke alltid
var så formell, så handlade de ut-
sedtla förtroendemännen säkert elter'
båista förstånd till socknens biista.

På 1800-talet florerade det in di-
rektn, eller som det heter, det me-
delbara valsättet vid val till rihsda-
gens andra kammare samt till lands-
ting och vägstämmor, vilket innebar
att kommunalstämman bland de röst-
ägande utsåg elektorer med fullmakt
att rösta för hela menigheter.

Ordförande i kommunalstämmlur
under de gångna åren ha varit:
Irredrik Leuhusen 1863--787 2
August Svensson 1873-1878
J. N{. Ilklund 1879--1894
Anders Cederströrn 1895--1902
Carl Cederström 1903--1904
Axel Jonsson 1905-7914
Axel Korsch 1915-
Axel Zelin 1916---1918
Axel Jonsson 1919--1920
Birger tsäckström 192l-7925
Ntrvarande ordf. 7926--

A. Z.

Till bemärkelsedagar

liöper Ni Edra blornmor i

l.

Biörnboms
Blomsterhondel

Götgatan 44.

Dekorationer utforas på

beställning.

SAGAN OM ETT TORP.

ffi,ry;

Teoclors morgonfishe.

I tttctttte rtuntrncr kotttnter utl
följu bertittelsen orrT ett l1ern-
malt torp å Inglurö och det f oIIt
sorr tltir bodde. S/rik1 rirtgtren .her
en a I I nt ci n innebörd, då den
på ett ntglcket initierot.sätt re-
doglör f ör öbornns ii u i helg och
söckert under fornu tider. IIär-
nedan f örstn euslr ittet.

Carolina korrt ut Llr torpet oc.lr
tittade fundersuntt upllåt llacken,
där stigen varsarnt letade sig'frarnt
mellan hasselsnåren. Hon harle sinu
skåil att vara fundersarrr, för hon hu-
de sedan ett par tlmrna r vä ntat 'f eo-
tlor hem från dagsverket hos niinr n-
deman; kvällsvardsgröten stod fåirrlig-
i spiseln och höll på ntt rent lör-
därvas, men rnest bekymrad vur hon
i alla fall över varför 'I'eorlor dröjcle;
Itan som annars allticl var så ltunl<t-
Iig med tiden. Allt vad hon eljest
shulle uträtta för kvällen, var rerlan
gjort, så hon visste inte riktigt varl
hon skulle företa sig rnedan hon viin-
tade utom att fundera.'feodor
hade t'isserligen sagt niir han gir:l<

hernifrån att han skulle språka ined
närnndeman orn en sak; vad sul<en
gällde hade han visserligen inte
n ämnt, men så lång tid kun cle det
väl inte ta, tänkte Carolina. Augusti-
livällen var redan i skymningen, så

nog,- lrorde lru n i lrlla l'all vurit [rerrrr-

IIrår, oln allt val'sorrl rIet sl<trlle. tlon
gicli in i-een, för'att liig-g-a ett l)ar'
pinnur till i spiseln och rör'u orn i
gröten.

Om Teorlor hatle gett sig- ut på

sjön harle hon l<unsl<e l<lilrt sig lings-
Iig', Inen så var" ltLl inte fallet .ia,
hur hon funderade, kunde hon intc
Iionrrna någon vart. Iianslie han?
N"j ltlen nu hörtlc' horr att någ-on kottt
i förstngan, och innan hon hunnit
tiinka l:ingre, ö[)pnarles cliirren oclt
'feodor l<lev in ör'er tlen höget truls-
Iieln.

(io ul'ton (larolina !

Carolinas bekyrnrner flög genarsl
sin kos, rneu hon såS'rlor:k litet uud-
t'tttrrle l)å honorn niir hcln sont \'ln-
I igt svaracle : (io afton 'l'eodor !

l\'Ier blev e,i för ö.gonblicket sag-t;
Itr.ln var'\'åul vitl att'l'eoclor'!lcir',iurlc
såltn talet, och rlåirför' bråtlskarle ltorr
inte tned trtt I'rå,r-a, utan satte l'ruur
liviillsvnrtlen. Att'feotlor e.i \,'årr i sitt
rtitta lynne, rlet rniirkte hon nog'nlir
de tyst satte siS' till bclrtl s. Setlarn
tle åitit en stunrl vågarle hon crrlellcr-
tirl lram rnerl:

I)u dröjcle länge i kviill 'l'eorlor'!
'f eodor tog det tydligen i nte sonl

en förebråelse; han såg snarare nöjd
ut, när han nu fiek hjälp mecl att

Tel . 11 59 90
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liitta på det bekymnrer sonr tyngde
honom, och efter en tankfull paus
Iiom det:

Han ä'fan till vrång den bon-
clen ! börjacle hau ; du vet Carolina
att jag länge tänkt bygga mej en
slöjdbod, där jag kunde få plats 1ör
nrina verktyg och min svarvstol..Iag
lrehöver nu lite virke till den boden,
och det var clet jag ville be bou-
tlen om; men se det ville den hålen
inte vara tned offi, fastän nraltnen iir
lull a\r virkesskog ! *- Ja, jag blev
rrogf lianske lite på rnisshumör, och
sa en del hårda ord, rnen de lian
rru inte hjälpas; lite mer blev lrog
sagt, och de tog ju tid, fast just ing-
enting blev uträttat av vacl jag 'lilnlit.

Har du mer gröt Carolina ?

Teodor blev åter tyst en stttnd;
Carolina teg ocl<så, så att något rIt-
n at än grötskedarna och den ganrla
golvklochans gång, var det ej soln lru
störde tystnaden. Carolina undrarle
onl hon skulle f å veta n åg"ot mer',
rlren fråga ville hon inte.

FIur det än är, men en mätt mage
Irittar alltid humöret, och rätt ltu
t oil Teodor igen titl orda :

När jag gick hemåt, l<om jag
i alla fall på hur jag skulle kunna
få rnin slöjdbod, på ett sätt som inte
bonden kan neka mej.Nåir Carls-
sorl i Långvik i våras hjälpte mej
nred att stänga täppan på nordöst-
siclan, blev där en hel del gärdsel
ör'er, och av den ämnar jag bygga
nrin hod. Slår jag kalkbruk på in-
sidan, så blir den boden lika tjänlig
som om den vore timrad; i varje fall
håller clen mej ut, och mer behövs
i nte.

Carolina kän de sig lättad över att
inle behöva avgöra vad som borde
gö ras, och i clen gläcljen tyckte hon

att en kaffetår just ltu skulle vartl
lärnplig, fast clet var nritt i I'echan.
I(affepettern, nred sin i pipen in-
stoppacle ljungkvist, sollt pkulle
hindra sumpen att följa nrecl, stotl
där i sfrisvrån; hon fyllde 1tå tlerr

octr satte den på elden. Niir de så

ornsider clrucko sitt kaf f e, Iiitta des

ånyo Teodor's målföre:
Jag f ick i dag ett tr rev p å s-år-

den. Det var från baron på SällY.
FIan skriver att jag inte behör'er'
komma dit för clet diir t'äxthttset solx
han bett rnei ltygga otu, för hatr
har ordn:tt clet på ann:tt stitt. Det
irterbudet l<om just lagom, f ast iag
nog kunnat förtiiina litet l)å rlet ar"-

I-retet, för nu kan iag få titl ör'er i"ill
rnin bod, som iag gärna vill ha fiir-
rlig före vintertt, *-- Tacli för lnatetr
Carolina !

llycliet nter blev inte sagt för
liviillen, och länge dröjde rlet inte
förrän det lilla torpet och dess in-
r'ånare sovo i godl" ro.

Solen hade nyss gått tlPP, uåir
Ieodor rodde ut Irå fjärden för ett
ta upp strömmingsskötarna. ,rlan
väntacle just inte mycket av det fis-
ket sir här åt's, men något littnde det
ju kanske bli; om nu inte den för-
dömda siilen varit där förut och vitt-
jat gårrnen. Sälen yar nog bra llir
virrsiclan, trär man kttnde komma tit
honom mecl bössan, då han tåS och
solade sig tr)å isen; men andra tider
på året var han en rackare, soln
bara {örclåirvade båcle fiske och niit.

Ttjodor hade just fått ut)p den för-
stlr vakarn, när ett gråsvart sälhuvucl
stack upp ur siön, iute långt franr-
för.

fa rnej tttnnor tusatt, Iigger inte
en fuling cliir och blåser ! J a, då har'

man väl inte mycliet att hämta, sfl
'lleoclor, som var van vid att llrltta
med sig ,själv.

I)en första sköten kom upp öl'ei'
båtlianten. Dåir hade nog' varit strönt-
rning, men det enda som fanns kl'ar
var ltara nac.kal"na. De övri.ga siiii-
tarna såg just inte annorlttnclit ut;
en och annAll strömming f au trs

kanske l<var, fast nog' var rlet dåligt
resttltat av mödan. Den föt'treten \'åll'
I1r,l'l'c:odor van vid, men sonl Jlan
iclag hatle tanl<aI'nål'på en ålllnall saii

sitr slöjdbod vilken han rltl pir

nrorg-oneIt tänkte 1tåbör,ia, 'r'rlr hatl
inte i htrmör att ltli förargad.

If an hade rletta fortfarande i si rllt
funderingar niir han roCcle runt i)r-r,

in i clen långgrunda sandviken; jlt,
han yar så upptagen av sina bygg-
planer att han inte ens såg'ålarntt
på hötterbotten, där de lågo oclt
snär'jde sig om varandra. Hacle hatr
sett clet lrade han nog ångrat att ltatr
inte tagit ålljustret med. Teodor rot[-
de i land och hängde upp skötarnlt.

Nåir han gicl< uppför bachen till
torpet, såg han Carolina, som P)'ss-
lade tned något som han först inte
begrep; hon höll just på metl ntt
hiinga en nättrasa över ett par llin-
Itar', som voro nedstuckna i inariietr
en bit framför torpdörren.

Yatl har du för dei Carolina ?

frågacle ltan.
Carolina såg litet ertappacl ut n iir

hon svarade:
Jag hittacle ett lönnskott tll)l)e

i baclien soln iag tog med rnej ; ntl har
jag satt det här, för iag tror att det
l<an bli vackert att ha; Inelt iag
rnåste nog se till att inte n ågon gåt'

och fördiirvar det.
Teodor tyckte nog att det var lite

liotrstig'. att flytta ett tliid från cll

VIBREXIT den ekonomisko och

Bygg brqndsökert med

somf fullstöndig ser-

Er villa för icke bli lågornas rov.

hålstenen.

vice erhöller

brönslebespo ronde betong-

All slogs byggnodsmoteriol
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IN G ARO GRU S AB
Rosen malm,Fa brik och kontor : l nga rö, Tel. Grisslinge 66, Elter kl. 17.00 Grisslinge 84



Augusti 1950 INGARÖ 11

plats till en annan, men sonl sakeu
inte betydde så mycket, och dess-
utom kvinnans underligheter inte iir
så lätt att utforska nöjcle han sig,
och sa:

Jag ska börja
i dag, så du f år nog
att b asa vicl jor, niir
mfil.

merl rnin botl
hjälpa rne j tned
vi iitit morgon-

Iln stund senare var arbetet i full
gång. Teodor högg de finaste Jintttar
rnAn kan åstadkomrna i gärdsel, me-
rlattr Carolina basade granvidjor övet'
den eld sorn brann invid; och r'itl
rnidclagsdags var'väggarna påbörjade
ett gott stycke, Teodor var ocl<så

iröjd med sin förrniddag, niir de irto
rni d dagsm ål säle n s illd å tl hade
han för länge sedan glömt.

Nårgra dar därefter var han hltlr'-
viigs hlar med att lägga spåntak pfi
sin bod; vilken visserligen inte lik'
nacle det han från börian tänkt;ig,
rneir som nog, nåir den blev färdig,
skulle bli tjänlig för hans behov;
bara han nu snart fick den säck inerl
I<alk, som han bett styrman på båten
att skaffa honom från statt.

I)en dag när Teodor flyttade in sin
svarvstol från redskapsboden, cliir
Itan förut haft den, kände han sig
sonl en människa, vilken började ctt
nytt lir'. Nu skulle allt det märkvär-
digt vackra som n aturen i välvilja
skapat, och som Teodor funnit vid
sina vandringar i markerna, fä ett
nytt liv, i nya skönhetsf ormer. Han
hacle i sin virkessamling åtskilligt.
Drir fanns un derligt formade träd-
rötter: missväxta furugrenar som
i hans fantasi liknade ringlande jät-
teormar; där fanns förvridna trng-
ekar, som han inte riktigt visste vad
tle sliulle kunna användas till, tmen
solrl han i alla fall tagit vara på; oclr
1r'ilmförallt, där fanns den vackra
Inasurb jörken, som siirskilt väl läm-
llade sig för hans svarvstol, i vilken
träets skönhet skulle komma fullt i
clagen, antingen det . nu gällde att
forma erl prydlig tobaksburk, eller
ett skaft till ett stämjärn. Det soln
inte lämpligen passade hans svarvn
hade sitt framtida öde bestämt i
Itans hyvelbänk. Teoclor kände si.g,

utatr att riktigt kunna förklara tlet,
nöjd tned sin tillvaro.

'l'orpet tick efter den clagen ett
nytt varrlagsliv; Carolina skötte Iril-
turligtvis som vanligt sina dagliga
göronrål; nren Teoclor, sonr varje ie-
dig stttnd stod i sin svarvbod, ficl<
hon, mot ovanligheten, ibland på-
minna om att hon behövde ved till
spiseln; vatten hade hon inget be-
svär tned,. sen Teodor med trärännor

lett rler bäc'ken till tot'pet. Hon var
visserligen glad när hon såg Teodors
belå,tna min, när han kom från
svarvboden för att visa sitt seltaste
arbete, fast hon kanske inte riktigt
furstod det fina i saken, och heller
inte rilitigt onl det var värt dert tnöd:t
han offrade på sitt slöjdancle; Inen
hon hade stor respelit för l'eoclor,
vill<en för henne vAr något av'iroll-
Iiarl i sin rnångliunnighet. Hur viil
sliötte ltatr inte sin årlersnäppa, triir
ön,s f olli f an n det billigare att korn-
nla till honom, istället för att fara
rlen långa vägen till cloktorn ? Och
hur lyckligt hade han inte hiälpt
henu e rned alla hen nes liräm1lor ?

Nej, Teodor kuncle hon inte förebrå
någonting; så nog borcle han få hål-
las med det sonl roetde hottom,'iyc:li-
te Ca roli n a. 

*

Åren flöto, och allt gick sin var-
rlagliga gång i detta lilla torp, solll
hägnade en skärkarls Jivsöde. Teo-
dor och Carolina åldrades; och ella
barnen voro nll läng"esedan flyttatle
hemif rån.

En clag på hösten nittionio, blev
Carolina sig dock inte längre lili
något fattades. Teodor dröjde ett par
d ar ; sen ville han f ara till Gustaf s-

berg och hämta doktorn, men Caro-
lina, soln båittre visste hur det var
ståillt, tyckte att clet yar onödigt. Inte
behövde hon nån hjälp att dö
vilhet hon nu anacle att hon skulle
göra. Hon kände sig nöid med sitt
liv, och var säker oln att Teodor
sliulle sörja för att hon kom i den
jord vid Pilhamn, där hennes för-
fåider r'äntade henne. Så blev det
också och nu Yar Teodor ensam
i sitt 'torp.

Shitrkarlens tillvaro är säkert mer
iin någon annans bunden vicl natn-
ren, och därför finner han sig
lianske låittare till rätta med livets
obevekliga lag; Teodor fortsatte ock-
så sin dag sorn va nligt 

- 
f ast nog

märkte han vad som saknades. I)en
sahnaden hade han en gång förut
feitt erfara många år tidigare, då
hans första hustru Jämnade honom
och hans små nyfödda barn. Nu fann
han sig i sitt öde ensamheten.

I'[en ensanl känner sig endast detr
rniinniska som är rädd för sig själv,
och det var ntt inte Teoclor. Oc'lt,
för övrigt vaI' han ensatn ? IIan
hacle ju omkring sig allt vad natttren
bjöd; och som han dessutotn var en
fi lo so f, satte ha n i nte det tirnliga
högst. IVIed sitt praktiska handlag,
inrättade han sig nu att klara sig
själv. Han satte som vanligt sina nät;
odlade sin åkertäppa; rökte sitt fläsk

i den rökstad han byggt i en berg-
skreva bakom svarvboden; och när
r'årvinterns sjöfågel korn, låg han
rned sin gamla mynningsladclare bai<-

om stenarna nere vid söderviken oclt
llassade. Svarvstolen fyllde ut res-
ten av den ledig-het han f ick mel-
lan sina nrångskiftande göromåI, vad
det rlu iin gällde; antingen att bygga
en båt, nlllra en:g", eller skorsten.

Åter gingo år. Torpets takbjälkar
bågnade alltmer; men det giorde
är'en f'eodors rygg, så han märkte
just inte att takhöjden i stugan t"ör-

änclrades, clå han fortfarande kurlde
bär'a sitt httvttd rakt. När hau i l;om-
markvällen satt på sin viloplats
stenen vi cl träråinnan där bächens
vatten spelade sin såillskapliga melodi,
tåinlite han lugnt igenom sin sliif-
tande levnadsbana. Han njöt av ell-
samheten, och längtade inte efter
rnåinnislior. Naturen gav honom det
sällskap han behövde; och med allt
vacl där rörde sig, stod han på g'ocl

fot. Inte störde det honom att hugg-
ormen hade sitt viste bland stenarlla
r''id vattenrännan där han satt. Or-
men och Teodor, blevo också, llir
sätt och vis, goda vänner. Ja, orrnetl
begrep lianske inte riktigt var gråirl-

sen för förtroligheten gick, tY ell
vaclier tlag flyttade han sina bopålar
n iirmare torpet, och slog sig ned i
en rärnna i den utbyggda bakugnen.
Nåir han tog sig för att, alldeles obju-
tlen, besöka Teodor, då denne en

dag i stugan åt sin middag, 'lychte

cloeli Teodor att hans vän blev litet
för närgången. Hur ont det än gjorde
lleodor nten nästa dag så satt diir
ctt vackert ormskinn uppspikat för
torkning utanpå stugväggen.

Golvklockan mätte ut Teodors titl-
lösa tillvaro; Carolinas lönn viixte
framför torpdörren, och blev solrl
hon tänkt sig, vackrare och vackrttre.
Itågelbärssnåren slogo en ring kring
torpets källarnedgång; klättracle
tupllför sandslänten; smusslade sig
igenom gärdesgården; smögo sig

Åt"rvoll

Rekolnmenderas!

GOTT I(AT'F'E

och god

SOCKERT{AKA

Tel. Grisslinge 49

NORINS
,

CAFE
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I'unt torpets tirrrrrrerknutar', och tit-
tacle nyfiket in i cle små fönstren. I)e
sl<ru dade sig vi cl fö rsornma rti d i
b ruddräkt ; klädde onr sig; för att i
skördetid hunna visa sina förförel-
sens röda bär mest till fröjd för
snöskatorna. Teodor, som visserligen
ruppskattade cleras vårliga fä.gring',
['unn doc[< cleras senare kärleksbevis
n zigot för sura, och han höll sig rltir-
t'ö r sen gålrrlrnalt till hjortronelt, nv
villiu han sanrlarle sitt t'interförrfid
ul)pe i nralrnens l<ärrrnarker. IIan
visste att cle voro nåiring'srikare, oclr
p u ssa tl e tl e s sutonr rn yck et v åil t ill
Iruns lrftonvardsg.lt.

Sliärgårdsnaturen åldras lån.gsunrt.
L)e l;ergtallar, \rars lirumrnu l;tarnntlrr'
r;riku sin näring i den trång:r berg--
skrevnn, verha nästan evigt trng:r,.i
förnöjsanrheten att få leva på den
;r lErts dåir deras f rö en gång grott.
Sri vur det också med skärkarlen i
gångna dar'.

I'eodor var nu n ittiotvå år'
rtiistan jämngamntal med sitt 'ior1l ---
och såg ut att kunna leva liinge lin;
nlerl det året i slutet av novernlter,
niir vintern liom ovanligt tidigt oclr
hårrrl, undrade hans grannar en clag
n ågot över att torpet ej var sig rili-
tigt likt. I)et var just nu bistert liallt

nlen, vålrför rökte det ej sorn valt-
ligt ur torpets skorsten ? Sonr inåul
llu hade inte så litet respekt för tlen
g-amle enstöringen, vågade man inte
strarx trtforska orsalien; rlen när mall
nåista dag så.q de srnå fönstren ned-

isarle, för'stod rrran att något var på
lok. Haspen på stugdörren var liitt
att f fi upp, och när cle kolurno in i
torpet, funno de Teoclor liggande på
goh'et. Där 1åS han invid spiseln i
sin korta bomullsskjorta. Han levde,
men var illa däran. F-ort fick rnall
Llpp honom i bäclden, och gjorde eltl
i spiseln. Hur liinge han legat pir
golvet t'isste han nu inte riktigt
vzrcl han tiinlit nnder tiden behöll
han för sig siiilv; rnen att han fantr
sig i sitt öcle begrel) rnan.

Är du råidcl för att clö,'l'eotlor?
vårgade sig en att fråga.

Å nej, sil'feodor, bara jag slip-
l)er fura så illa som bror inin.

Sen sade han just inte rnycket tner;
oc:h rlagen efter slutade ha n sin str'åiv-
sarnnla tillvaro; likt skåirgårrlsfurarl
villien tidens höststorrnnr så srnir-
ningom lyckas bryta omkull.

Ett l)ar dar senare bars en enkel
f u t.t-l<i sta ut u I' torlr et, o c h satt e s

tviirs över en släde; och så antråid-
des leodors sista färd, på hans,-9am-
lm van dringsstig- till Pilhamn. Den
viigen hade hans stövlar uncler åren
trampat åtskilliga gånger. tippför'
backstigen bar det; vidare tr)å den
slingrande vägen, förbi rlet ställe
som förr i viirlclen hallades Sofie-
tnnlm senare Kuckubacken -_ diir
herns Carolina soln barn vuxit upp;
för'bi Sandbnckens gamla båtsmans-
torp, clär hon en gång l<ornrnit till
våirlden. \'idare förbi \redharnn oclt
Våinderby, soln hans förfäder bru-

Neclanstående berättelse ornfatter'
titlen för i huvudsak senare halv-
eiret 19,19 och första halvåret 1950.
Irtjrst rir då att nämna, att förf.'iill
tlelta l)å grund av sin befattning sont
kyrkobokföringsinspektör var tjänst-
ledig 1/9 7949-1/2 1950. Som vika-
rie tjänstg'jorde v. komminister Jo-
ha n Sigfrid Rydberg. Ja, alldeles le-
rlig blir ju en priist aldrig, och vi
hjiilptes åt med gudstjänster och
an daktsstun der o. s. v., när så kriir'-
d es.

Iionfirmation ägde runl i vanlig
orrlning pfi Kristi Ilimrnelsfärdsclag
1949.

Då konfirmerades:

Sten Gustavsson, Kolstr'örn
Anna-Greta Carlsson, tsergvili
LTlf Greigård, Brunn
I-,en nart Carlsson, Västeräng
Olof Westerb€rg, Soläng
Hans Larsson, Ängsvik
Siv Gustavsson, Säby
Kurt Stran d, Beatedal
Yivi-Anne Velander, Lugnet
Inger Jakobsson, Fågelvik
Harriet Georgii, Återlöga

och sålrnnla dag år 1950:

f,Iargareta Nyström, llruurr
Ilirgitta .lAnsson, Brunn
Ilörje Söderberg, Kalkarsvedetr
f-,ars Steffansson, Brunnsnäs
.l ean An dersson, F'ågelvik
Flans tsertil Tallclvist, Siiby

liat; förbi Grönskan, diir hans far'-
tnocler lJeata Stina N'Iårtensclotter för
hun rlra år sen slutade sina dagar.

Om Teodor i sin kista kunnat 'iän-

l<a, hade han funnit att allt skedde
sorn det borde; han följde troget den
r'åig- sorn engång givits hans förfåider:
efter"viilförrättat livsvärv. Slutmålel:
Yar den kyrkbacke, där hans Caro-
lina väntade honom i sin välvårdade
grift,

N{. A

.:t :

':.:.. rl

': 'd : ..r'a'
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'l'eodors sista fiirrl
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V. GAMLA INGAROBOR

Axel Wennberg i l(otbachen

På sitt hemman Kolbacken eller
sorn det länge officiellt kallades
Långviks Södergård bor Axel l-,eonat'cl

Wennberg. På stora landsvägen utatt-
för kör bilarna nu på sommaren i
ständig ström och i rasande fart llti
viig till och från clet härliga Sanclarne.
Wennberg betraktar dem lugnt och
betåinksamt. Tidens oro, jäht oelt
bråclska förstår hun inte. Hart har inte
fått den i blodet. Man lever tills Inall
dör. Vadarn clå denna rasande bråd-
ska ?

Om iag kunde begripa, t'atl her-
rarna ska skriva om rnej. Hiir håincler

det just ingenting.Det är bara linog
från morgon till kväll.

NIen Wennberg har våil inte all-
tid bott på I(olbacken ?

- 
Nej, clet ä' ju sant. 

- 
Jag åir föclcl

håir på Kolbachen 1882. J a, just de,
samrrla år som kronprinsen. Far hatle
ärvt gården efter mor sin, och mitra
föräldrar kom hit från Ägnö i Tyresö
församling. Ja, jag var hemma 1tå går-

den ända till 1902, ,lå iag gav mig
tut på sjön.

Men clet var våil en smula skol-
gång här på ön ?

Jovisst, Carlsson i Strömshyddzrn
berättade ju i förra nuntret om >flytt-

sliolan>>, soln anrbulerade hät' I)å söd-
ra Ingarö från by till bY. Och så

var det på min tid också. Jag gick
ibland i skola i Återt'ttll, ia, på den
grund där Jägarbo är ilu, ibland i
Björnö, och ibland i gamla Lillstugan
i Skälsmara. Sen kom då skolhuset i
Sliälsmara till år 1891. Och dåir gicli
jag några år. I)en första lärarinntln
clåir hette för resteu Almn Paulssoll ---
en göteborgska.Ja, hon blev siuk sell
nch rnåste'vara borta några år.

Gick till sjöss, srl Wennberg.
Tia, slia Inan siiia Så, när nlåtll

vur elclare på några av gustavsberg-s-

bårtarna ? Jag var först på Gustålvs-

llerg VI och V, rnen kom 1907 till (ius-

tavsbergsbolagets egen kolångare, sonl
gick mellan Stockholm och engelska
hamnar med kol för bolagets egen

räkning. Bolaget hade för resten l<ö1lt

båten begagnad i Englancl, och dert

gamla namnet >Brightwood>> stod kvttt'
i alitern. I\{est gick vi På Bright
i Cumberland. Ja, sen tjiinstgiortle
jag ett tag i F'innboda varv och liotn
så småningom till Hiirnösancl sonl
maskinist på en bogserare där. 1910

var iag tillbalia till rnin gamla kol-
ångare -'- nu som maskinist. ,Iag hacte

iu egentligen inte n ågra skolor' lne n

iag'fick fahtislit tjänsten ändå. *- 1'972

shaf f atle sei bolaget en splitter n y

Konfirrnation av barn iche tillhö-
ratrde församlingen ägde rum dels
den 77 juli 1949, dels den 16 jttli
1950. Är Ingaröbarnens högtid för-
sarnlingens, så blir somrnarkonfirntau-
dernas vår sommarförsamlings.

Den 20 nov.7949 hölls en under-
hållsafton Iör alla gamla i I ngarö,
d. v. s. för dem, som fyllt sjuttio år.
l\Iånga hzrde infunnit sig: Det blev
sång av Ingarö hembygdskör, tal och
I'ilrn. Niir man skildes, kände Inan,
att en sådan afton behövs, då tlen ju
bland annat låter gamla vänner och
bekanta träffas.

Första söndagen i Advent blev sorn
vanligt en stor högtitl med ljuståg av
skolburnen, sång av hembygdsköl'en.
166 personer antecknades som närva-
run de.

Tredje söndagen i Advent firades
ornedelbart efter gudstjänsten den tra-
ditionella julfesten för alla ingarö-
barn. Det var den 25:e i ordningen
och således stor jubileumsf est metl
riktigt storfrämmande. De tre goda
föerna, fruarna Greta F'risk, Brita
Westerberg och Dagmar Sal6n gjorde
oss den äran. Skolbarn framförde ell
spännande pjäs: I-,urifax och Spjuver.
Det blev chokolad med bullar, jultid-

ningar och påsar, lek kring grallen
m. m.

Så hade man f aktiskt böriat iulfi-
l:rntlet i god tid. I\Ien så kom självlr
lrogtiden med julbön kl. 16, varvitl
operasångare Einar Larson rnedver-
l<ucle. Julotta hölls kl. 5,30 och kl. 7,

Den senare som tidig högmässa. Ing.
Per öhnell och hembygdskören bi-
drogo med sång. N{enigheten var tal-
rik. Vid första julottan inräknades
icl<e mindre än 250 deltagare. F-aktislit
mer än kyrkan rymmer ! Sådant l-råin-

der nu icke alla dagar, men gutls-
tjänstbesökarnas antal befinller sig i
öl<ande. Låt oss fortsätta därrned. Ra-
diogudstjänsterna i all ära. I)et är
clock något helt annat att själv bege
sig till Guds hus och där få stärnma
in i böner och psalmer. Tyvärr hiin-
rle ett missöde vid första julottan. På
grt-nd av en mängd mynt (ei så litet
l<oppar och järn) brast skaftet på en
av kollekthåvarna. Vid en gudstjåinst
tlärefter påpekade iag därför, att det
iir mindre risk för upprepande av 'Jll
sådan rnalör, oln rnan lägger mer setl-
lar och silver i håven. Orden måtte
clen gång gjort verkan, ty vid kol-
lekträkningen påträffades intet kolr-
par- eller järnmynt.

På N)'årsdagen kungjordes folk-
mängdssif f rorna. Av dem f ramgick,

att Ingarö församling- ttnder år 1949

rninskat med 21 personer och clen

:ll/72 utgjorde 611 Personer.
llidfastosöndagen den 27 mars hölls

åtet' en bjudning för våra gamla. Skol-
bafn uppförde då åter sitt lilla skå-

tlespel. Denna gång även med andt'tt
al<ten och det lyckliga slutet. l)ess-
tutom spelade I-,ottie Andreasson sig
in i allas hiärtan med violin, ackom-
panjerad av sin man. Glåidjen val'
stor bådc hos gästertla och kyrklign
sykretsetr, soln står som at'rangör'och
våirclfolli. .

I)astorArne Berglie giistatle oss ctt
l)ar veckor tidi3-are och höll ett Llpp-

rniirksammat nykterhetsföredrtlg rnetl
f i lm fö revi sn i ng.

Blancl predikanter, som gästat oss

rnå nåirrtnas ltrosten Gustaf Atrkat',
lilrpLoudjunkter Johan Nlovinger oclt
Widar Hedin satnt teol. stucl. Gösta

Wred e.

Iiyrkliga sykretsen har oförtrutet
fortsatt sitt ztrbete. I)en kunde 19'19

sorn resultat av försäliningen'iill stif-
tel sen Hern fö r garnla ö ve rlätrt nit
2"000: --- kronor och torde kunna .tiim-
na lika mycket år 1950. Sista försäli-
ningen, talrikt besökt, var så tillvicla
rnrirklig som åskan brakade lös redatl
i början och det störtregnade runt
Forts. på sid. 14.
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tingare för färderna till och från Eng-
land. I)en beställdes på varvet i Os-
k arshArnn, och p ii den båten var jag
också rnaskinist. Jag kommer ihåg att
första resan vä ganska besvärlig. i\(a-
:;kinerna gick inte bra. Men cle åi visst
i'anligt på första resan.

Någon särskilt spännande hrin-
tlelse under de åren ?

Nä, rle han lt'lan just inte siija"
Jo, en gång vart vi påkör.cla i

'f hemsenmynningen av en belgisl<
ångare, Rubin hette den, oc-h vi skulle
ha sjunkit mycket kviekt, om vi inte
samtidigt gått på grund och fått slag-
sida med läckan uppåt. Belgaren bac-
kade och fortsatte ntan vidare sin
r'åig. I\{en han togs förstås i nåirrnaste
Itamn.

7gl2 flyttade jag hern igen. F-ar bör-
jade bli gammal. Han dog 1915. I\[or
rlog först 1932. Och sen har clet
varit jämnt slit här.

Hur stor ä egentligen gårclen ?

Ja, den har egentligen i nte mer
rin åtta tunnland åkerjord och en b0
ä 60 tunnland sliogsmark. I{en nu ar.-
renderar jag tio tunnland åkerjord
från Långvili och ett tultnlancl från
Saltsjöbadsbolaget. F yra kor har jag
och en häst.

Wennbei'g har våil fått en del
liommunala uppdrag?

Ja, jag har ju bl. a. varit leda-
tnot i pensionsnämnden, allt sen den
liorn till. Och det har varit en ganska
intressant tid att få se hur pensions-
förhållandena förbättrats. 

- 
F'örste

ordföranden i pensionsnämnden hiir
1tå Ingarö var en rättare Johanssorl pir
f-,emshaga, sedan Heil på Baldersniis,
cliirefter fjärdingsman Andersson i
Sliälsmara och sen var rlet viil nu-
val'ancle ordföranden, Ivar Ifril<sson
sorn kom. Tänl<, i början hade ju fak-
t islit inga andra rätt till pension än
tle sorn va clirekt utblottade och rld-
rig åtnjutit något fattigunclerstöd. Och
slrnrrnan rörde ,sej om en 20 ä 30 liro-
nor per år. Nämnden skulle ju nrerl
tillstyrkan eller avstyrkan insända nn-
sökan till Pensionsstyrelsen, som av-
gjorde ärendet. Och naturligtvis blev
det nämndens fel om en ansökan ry-
slogs.

Wennberg har aldrig funclerat
på att stycka gården titl tomter ? Det
t)'clis ju vara en mycket vanlig före-
teelse här på ön . . .

Aldrig så länge jag lever
såijer Wennberg mecl fasthet i rösten.
I{an reser sej, g'år fram till chiffon-
j6n, låser upp clen, tar fram ett brunt
liuvert och ur detta tvenne gulnade
lionvolut av pergament, skrivna med
sirligt driven handstil. Det visar si{j

vara två originalfastebrev från 1649
clch 1658, utvisande att nuvarande
ägaren Axel Leonard Wennbergs frir-
f åider då inköpte hemmanet, som så-
Iedes i 300 år varit i samrna släkts
iigo.

Wennb erg' ser ut över sina iigor.
IIan vet att hans gård och hans sliilit
lrör ihop. S. LI.

INGAROBOR!
vid behov Av d roskbit

anlita

TAXI
tel. Gustavsberg 1B 1 och 482.

F0rsäkra Eder i siukkassan.
Tcl. 156 o. 396 Poslgiro 13 86 30

Il.rp.-tid; Virrtlagar 9-12 sarnt rtrirn-
tl:rgar, onsdagar o. frcdagar
lil. 16-18 (Lör'clagar stringl)

Obs..t j ndracl adrcss: Hasthaqsu. /t,,

Gustattsberq.

F orts. från sid I 3.

ornhring, utrder det att endast få drop-
l)ar föll i kyrkhagen, där festen hölls.

Sommaren 1949 undergick klock-
stapeln en genomgripande reparation.
,\llt av husbocken angripet virke ut-
lr yttes och ersattes med impregnerat.
Dessntom preparerades det äldre. Ar-
b etet utfördes av byggmästaren Gus-
taf Lindgren från Sandviken. Det har
rlragit en kostnad av 3.660: 

- kronor.
Anslag för införande av elektrisli

rulrltvärmning av kyrkan, för viss om-
nråhring av interiören bevitjades hös-
t en 7949 av kyrkostämman. Forseths
förslag till altartavla godkäncles defi-
ttitivt, sedan Domkapitlet och K.
I31'ggnadsstl'relsen förklarat sig icke
hava något att invända mot densam-
nra. Kyrkostämman bidrager med ell
tlel. NIen kyrkorådet anser, att huvud-
irarten av kostnaderna för tavlan med
ranl skall bestridas på frivillighetens
viig. Därför har det utfärdat ett upp-
rop för saken. Och numrerade tech-
n i ngslistor samt inbetalningskort till
It1'rkokassans postgiro finnas nu till-
g-ringliga (postgironummer 364 31).
FöDDA sedan sista redogörelsen liro:
Ingegärd Elisabet Pettersson, den

27/5 1949, Skenora gård.
Vivi-Ann Birgitta Johansson, cleu

78/ 6 7949, Evlinge gård.

i\'lats Arne
1: 43.

Siv Inga-Britt Lindgren,
"1,949, Askarvik 1: 7.

I(arl Ingvar Johansson, clen
Askarvik 1 : 1.

[,,ennart Torsten Hug*osson Johallsson,
den 25/72 7949, Björnö gårcl.

flirgitta I\'Iaria Eriksson, clen 26 /2
1950, Skälsmara 2: 2.

l3engt Torsten Ingmar Adolfsson, den
73/1 1950, Brunns gård.

Rolf Inge Elovsson, den 741 'I 1950,
Äterlöga.

Kerstin Gunn-Britt Wahlström, clen
26/1 1950, Fågelvili 1: 2A4.

Nils Ove Sundclvist, den 22/ 6 1950,
Annelund.

VIGDA:
Sven Tore Sliotte och Dagny Enrma

trlisabet Karlsson, den 25/2 1950.
'Iure Ivar Entanttel Karlsson och Har-

riet lVlari Sködt AndreASSen, dert
25 /2 1950.

Viktor Tul lander och Inga Birgitta
Wallin, den 76/ 6 1950.

Sven Erik H jahnar Alm och Ester
Ir6ne Sverlns, den 76/7 1950.
(Dessutom hava vigts 7l pår, iche

räknacle till församlingen.)

Jakobsson, den 23/7, Siiby AVI-,IDNA iiro:

clen 24/7 I(arl Gustaf Helmer likman, den 20/it
1949.

S/g 1g4g, ^llna 
I-'ovisa Steffansson f. Ähnb€r9,

rlen 19i$,19{9.

Ilelen Dagmar Kristina Hugosclottcr l(arl Johans Persson, den l1/7 1949,
Jolransson, den 25/72 1949, Björnö .Iosefina Vilhelmina Åkerberg, f. ös-
gård. tergren, 23/7 7949.

Karl Johan Emil .Iohansson, den 2l/8
1949.

Ansgarius Reinhold Holmström, clen
1,/70 1949.

Regina Amanda Josefina Persson, f.
I-,arsson, den 2/10 1949.

Roland F'redrik Valdemar Eklund, den
t0/12 1949.

Antra Charlotta Blomqvist, f. Lidb€rS,
den 27/12 19.19.

Iiarl Osliar Johanssorl, den 78/ 4, 1950.

Iledvig Amanda Janssoll, f. Anclel'ssolt,
den 72/ 5 1950.

trdla Johanna Elvira Johansson, f.
Nygren, clen 16 / 6 1950.

Anna Karolina Hinclell, f. Norclin, clen
2l/6 19ir0.

[iustaf Harald Westerberg,
1 950.
Och vile de i frid och lyse

eviga ljuset !

den 617

dem det

7'orsten Wanrtgårcl,
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V. Cårdur pu Ingurö.

Ile'rgvili

B e rguik.
t'lnder vår mlrdvanrlring' på Ing'urti

till de älclre, intressantaste i4årdålrrl{l
ha vi kornrnit till Bergvik, gården diir.
nere i dalsåinkan vid clen idyllisl<a
t'iken, som fått ge namll åt,11årclen
sjiilv. Och då vi nu följer gårdens
öden gelrom tiderna, låter vi som 'v'iln-

ligt Prosten Qvist och hans bok onl
\Värmdö skeppsiag till en början vur{t
\'år viigvisare.

Det f ramgårr då, att hemmanet år
1599 innehades av en skattebonde inecl

enligt vad det uppges två hris-
tar", fem kor och nio får. Gården hette
då ölvik Riksrådet Ilrik Ryning,
f lera gånger omnämn d vid vårt stu-
dium a\r Ingarögårdarnas historia, cr-
höll år 1646 sålunda under drott-
ning Kristinas dagaf räntan frftn
Ilergvik jämte flera andra gårdar sorn
donation av Kronan. Som erl följd nv
I(arl X:s fjärdepartsräfst indrogs går-
derr år 7657 till Kronan. J\{en redan
året därefter donerades gården åter'

denna gång till,statskommissarien
Gustaf Berg, sedermera adlad till
Palmqvist, som år 1658 inköpte jorden
av vederbörande skattebönder.

Så kom l{arl XI:s reduktion, oc}r
gården indrogs ånyo, men Palmqvist
fick tillstånd att åter tillbyta sig den,
varefter tillstån det år 1685 överflytta-
des på sonen Carl Gustaf Palmclvist.
[,[en den äldre Palmqvists änka och
ltarn skulle i livstid ltehålla räntAn.

tl.nder Carl [iustaf Palrnclvists dlr-
gar iinclrarles gårdsnarnnet från ölvili
till llerg'vik. Ont den invecklacle arvsi-
l)l"ocess, sonl följde efter Palmqvists
dörl år 7701 rnellan al.vingar och forrl-
ringsiigare, kan låisas i en diger Junta
riittegångshandlingar (\'estinska .sarn-
lingen i tippsala universitetsbibliotel< ;

N:o 7224) .

Palmqvists syslion sfrlde gårrrlen iir.
1703 till Ässessorn Gustaf Ehrenberg.
Och efter dennes död år 1708 inneha-
des gården av hans iinka, Iiatarina
Illrrenberg. [Jnder hennes tid, år 1779,
nedb rän des gården fullstän cligt av
ryssarna. De närmare detaljet'nål riro
iclie kända. N'Ien följande fakta har
stått att inhämta. Den 16 juli hacle
en mindre rysk flottilj med 500 ntAns
besättning kommit till Stäket för,rtt
rekognoscera orn rnarl clen våigen Jiun-
de taga sig till Stockholm. IIen tvir
dagar förut hacle från svenska flottan
i Yaxholm ditsänts tre galärer, och
i det trånga sundet hade nedsänkts ett
större lastat fart)'g, baliom vilket hin-
der eskadern intog försvarsställning.
NIot denna vågade ryssarna ej Så till
anfall ntan drogo sig efter en kort
sliottväxling tillbaka. I-Jnder återfär-
den till förläggningerl på Runmarö
brände ryssarna ner ett stort antal
gårdar runt Baggensfjåirclen och In-
garöfjärden. På Ingarö : Bergvik,
Björnö, Skälsmara och skenora.

År 7722 korn }3erg'vik att rig'as rv

Sumtul öuer ett
staket.

Jag kan aldrig låta bli att titta
in här, när jag g'år förbi, för jag tyc-
Iter det är rart med di g'amla ställena
i alla fall, och att det är b ra, att det
finns några som tar hand om dom och
tycher om dom, fast di är gamla. iMen
det är våil inte för bekvåimt precis.
Jag ser frun är på väg att bära vatten.

Jo vars, det går väl att bära in
en hink r,atten då och då, nlan J<an
ju gå så smått.

Ja, se Så och gå, det kan man ju
göra på olika vis, så att säga, rnen på
sornliga ställen ska ntan nog Så på
ett särskilt sätt än d å.

Yar det fel på rnitt sätt att,gfi
då ? Jag förstår visst inte riktigt ?

Jaa, €S'€ntligen, efter gammalt
och riktigt sätt att S€, så ska rnan nog
inte Så rakt över ett sånt dåir,.;tälle.
För det iir inte bra. F-run vet väl han,
som reC snett över heden 1ör'lrolle-
nAS skull. Det betyclde l<ors över stiil-
let och korset Se, det rår tlonr inte 1tir.

.Ilrsri, siigrlell orl >>l-,jungll1'
horn
t'acl l<un rlet varål I'råga ont för >ställe>>
lriir då ?

Garnla kvarnriinnan, \'et ja, för
det åir väl åindå samnta elt, sonl rin-
ller här ig'enom än i dag, fast den åi

tatnare och ser ut på annat slitt nu-
Inel'utan träskalmarne. Det låS en
sll'altkvåtrn här nere förr solll fic.li
kraft från rännåln eller >>fallet>>, sorn
dom sa. Och det var alit ett och annut
rned den. Och rnecl honom som hade
kvarn. Det är en gamntal historia tlet.
.Ia'hörde den som Jtarn.

Beriitta litet !

Hm. Frun, sorn har vari'hiir
så Ilass länge, har hon aldrig hört orl
det då ? Jo, clet här åir nog ett vril-
cligt garnmalt ställe, sorn herrskapet
bor på. Det har bott folk här se'n

Friherre Olof Cederstrcnt pir Beate-
lund, och gården kom diirigenom ett
bli en del av Beatelunds ficleikommiss.
Olof Cederstrrtrns änka, I\,taria Char-
lotte Rålamb, bodde för övrigt under
många år på Bergvik. flnder 1700-
och 1800-talen vålr gården säte för
medlemmar av skikten Ceclerströrn.

När vice hiiradshövding Carl F'rislr
år 7977 inköpte Beatelunds fideikorn-
miss, blev han ocliså ägare till Berg-
vik. På hemmanets mark tåS rnärkligt
nog delar av Ingarö 1trästboställe. Det-
ta område donerades omedelbart till
Ingarö försarnling ay den n)'e ägaren.

^S. TI,
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BOKEN OM VÄRMDÖ SKEPPSLAG.
Prosten Axel Quists reclogörelse för

v år del av Stockholms skärgård
nämndes redan i föregående nummer
av denna tidning. Sedan boken nu
föreligger i bokhandeln, är det möi-
ligt att Iner ingående behandla den-
samma. I de första kapitlen skilclras
i stora drag skeppslagets historia.
Dess äldsta bebyggelse återfinna vi
i stenåldersboplatsen på Ätervalls-
rnalmen i Ingarö, c:a 2.1100 år f. I(r.
Dess fornfynd ge oss en föreställning
oIn de äldsta skärg-årdsbornas lev-
nadssätt. Skeppslaget, en militär in-
rlelning, bestod ursprtlngligen av 16

l'.iärdingar. Vid ledung skulle fyra i'-tY

rtem tillsammans utrusta ett skellp
nrecl folk, yapen och förnödenheter.
lir. o. m. yngre iärnåldern ge grålv-

l'ynclen och monumenten en biittre
bilcl av bosättningen. De största grålv-

I'älten ligga vid Säby på Ingarö octr
ett vi d Värmdö klockstafrel, delvis
uppodlat. Hittills har endast en rtln-

sten påträffats i våra trakter, DU rest
vid Väsby på Värmdö.

N'ted medeltiden kommer kristen-
domen. I slutet av 100O-talet ell:r
något senare skall enligt gammal .ira-

dition den första kyrkan i Värrndö
blivit uppförd vid Siggesta. Den IlLl-
varande kallas av påven Bonifatius
S:t Ilriks och S:t Olofs sockenkyt'lizt
i Värmdö ( i skrivelse av år 1390 ) .

I\ted medeltiden flyta källorna rik-
ligare och vi få av Quist god inblick
i de politiska, sociala och religiii stt

l'örhållandena. Bl. annat nämnes hur
ruv tionden till prästen, denne soln
lön uppbar endast a/,t. De övriga )/v

gingo treskiftes till kyrkan, biskoperl
och de fattiga. Yi lära oss vacl mark-
land och mantal, vad avracl oclt
r'änta, vad skattefrälse och frållse-
skatte betycla. Vi få vara med llon-
den på åker och äng, i gillestugan
och tyvärr även i skatteb ekymrell.
Så blir skildringen allt bredare rned

vasatiden, stormaktstiden , 1700-talet
fram till vår egen tid. Den förtäljer
onda och goda tider, om krig och
irärjningar, offi pest och hungersnijd
rnen också om ett starkt släkte, solrl
lägger vildmarken under plogen sch
tvingar havet att ge sin tribut. Det
åir ett stycke svensk historia, präglatl
av skärgårdsnaturen. Det skall också
här b etonas, att prosten Quist i
skildringen av enskilda levnadsöden
och folklivet strävar efter full för-
ståelse. Han ser personer och hän-
clelser ur ljuset f rån samtida kultur-
syn. Även om man håller På ntt
clrutrkna i den massa detalier, den
flitige arkivforsl<aren utvunnit av

ttrkun derna och därtill samme fors-
liare skriver så intressant, att nrall
fångas av detalierna . . . Så kanske
till slut hans människosYn, hans
l<ristligt evangeliska kulturSYtr, han
själv, blir det som mest f ängslar.

Själv uppfostrad i skärgården och

långt, långt tillbaks. Ja se'n 160O-talet
har dom papper på. Och det har allt
hänt rnycke' här ! Han som hade
kvarn, ja talte or, han dränkte sej i
l<varnrännan, han. De' sads han hade
g,iort nå't fuffel, som ingen kunde kom-
rlra åt'en för. Men det finns alltid en,
sorn kan, och han har så'na till hjällt
soln ingen ser. Så när folk tror sej
riktigt säkra för vedergällningen, så
kornmer det i alla fall igen, det som cli

.q.jort. Yar så såiker, det kommer ! Det
har jag lagt rnärke till i hela mitt liv.
Och många andra har märkt det också,
och alla kan nog se det, om di bara
itls se efter och törs förståss ! Jo,
det var om honom med kvarn. En
dag hade han gått ifrån en stund.
I{an låste om mälden, för den var inte
hans. Han malde åt en bonde, och
kvarnen den gick för fullt. Så skulle
han då Så in igen. Men se då hade
han tappat nyckeln, och inte kunde
han komma in i kvarn på någe' vis.
Och n är som helst kunde >> det Så
varmt>> och ta' eld. Han letade och
letade, men nycheln var försvunnen.
Och nog var det besynnerligt att den
inte fanns någonstans, på så litet om-
råde, som han hade gått. Han visste
ju att rätt som det var kunde kvar-
nen börja brinna och då blev han
olycklig för allan tid. Han blev all-
deles från vettet och gick i fallet och
dränkte sig. Men tänk att just som
han drunkn a, så stanna kvarn av sei
sjrilv ! Di sa' se'n, att aldrig någon

kunde få den att gå igen. IMen nyckeln,
rten blev borta. Nu har det alltid
sagts att >> dom osynliga>> g'ömmer rsa-

lcer för folk på osynliga platser, och
nyckeln kom aldrig f ram igen. Han
Iigger väl kvar här i nå't röse eller...
Vad ä' det om ? Frun ser så rrnderli'
ut!

.fo, för en tid sedan måste ett
golv brytas upp i en stuga _- den äld-
sta där borta och då hittades en
gammal rostig nyckel därunder. Den
är ju precis inte av så modern 'iyp
heller, stor som en pistol ungefär och
passar då inte till något lås här.

Jaså, jaha, då har den kommit i
dagen igen. Nä, >> dom>> behövde den
väl inte längre. Där ser frun hur dom
gömde den för honom, dom ville åt.
Kom nu ihåg, när ni ska över rännan
att gå snett över den. Ja, iag ville
bara varsko er lite, Di, som bor Pir
di gamla ställena. trör ni ä inte en-
samma dåir, fast ni inte ser di andr:t,
dom som har varit där för länge se'n.
Och det är roligt att tala med n å'tr
om det som har varit, och mycket
finns det att berätta offi, för det är
en gammal boplats, Ingarö. Ja, tacl<
för pratstunden, iag måste knalla iväg
nu ! If n annan gång när iag tittar in
ör'er staketet, så ska iag nog se om
ni går på riktiga sättet över gamla
kvarnrännan.

Sade och gick. Men i funderingar
framför en gammal rostig nyckel stotl

[i run på H--1.

Smide& Plåtslageri
A. Rudbäck

Grisslinge
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II . flr lngeruder och folksrigner
frun uå,r ö.

Av intresse för en sentida Ing-aröbo
iir förvisso de gamla folksåigner octr
bygdehistoriska skildringar från vår
ö, soln på ett märkligt sätt belysa för-
hållandetr och tänkesätt för århund-
raden sedan. 

- I förra numret påbör-
jades en serie av dylika legender och
folksägner, skrivna av författarinnan
Edel Lindblom, sorn hela sitt långa
liv levde här på Ingarö och ägnade
sina krafter åt ett idogt forskararbete
och författarskap. Hon var på sin .iid
nteclarbetare i tidskriften >>Hemmet>>

dåir hon bidrog med romAner och no-
veller, mån.ga med historiskt innehåll.
Iin del av hennes böcker ha inotiv
från fn.garö, t. ex. >>I)en gamla J<r'ar'-
nen>> och Bröllopet pir Lemshaga.>>
IIänredan följer en si<ildring ålv cle
härjningar, som ryssarna i början av
1700-talet företog utefter vår östrzr
liust och som för övrigt onlnärnnts fr

annarl plats i samband med skildring-
ell av Bergviks historia. I sistnämntla
artikel har vi för övrigt gett uttrycl<
fijr den vedertagna uppfattningen rtt
I'yssarnas härjningar å Ingarö iig'de
t'um på återfärden från träffningern
vitl Stäket. Här en annan version.

Det Yar år 7779. Ryssarna hade re-
tlan hunnit långt in i skärgårclen efter
att ha härjat och plundrat i yttre. Nfi-
got stör're byte torde de ernellerti cl

inte fått därute i havsbandet, ty rlet
var endast på de större öarna fiskare-
befolkningen slagit sig ner. I)en inre
sl<ärgården var därernot mera tätt be-

sedan komminister i Värmdö 1891---_
1899 har han grundligt levat sig in
i skärgårdsbefolkningens betingelser.
Det påstås, att skär'gårdsbon inte lii-
ser så mycket böcker. Eh bok bör
han clock snarast sliaffa sig eller öns-
ha sig som julklapp av sina barn:
boken orn Värmdö skeppslag av Axel
Quist.

Vad våra sonlmal'gästel. beträffar
måste clet ju ligga i deras intresse,
att un der våra få regn dagar sätta sig
in i den trakts historia där deras
ii.gandes mark ligger. Denna fastighet
är väl en avstyckning av hemmans-
eller säterigård. Och då kan man ur'
den detaljspäckade gårdskrönika,
Quist slutligen i sin bok överlämnar,
rnöjligen finna mer än naturvärde i
marken.

T. W.

Erlel Linrlltlorn

llyg'grl, i synnerhet Ing-arii sridra striin-
tler, drir rlet i varje liten vil< låS en
lisharekoja. Även funns någ'ra inintlre
l-rondgårdar, såsont lljörnö, ltörtvili
och Fagerholrn.

Några f iskare, som f r'å n den yttre
skärgården lyckats fly undan r.yssar.-
nåI, kommo och varskoclde befolkning--
en 1tär Ing:trö. NIen l'ysszlrnil voro rlent
hacl< i hiil. NIörtviksfolket hann inte
undan rned sin boskap, vilken l;lev
fiendens rov. Folket hann rned nöd
rädda sig in i skogen. Till F-agerholrn
hade varningen kommit så tidigt, rtt
rnan hunnit driva ltoskalten till torltet
Långdalen, som 1åg djupt inne i stor-
skogen, och hela gårclen var utryntrl,
då ryssarna hunno clit. I harrnen trin-
de ryssåtrlla på boningshusen, vilka
alla i grund neclbrurlno.

Helt nära F'agerholm skär en ,gansl<u
Iång och smal vik in i ön. Den heter
Bergviken, och vid dess inre åin da
ligger en gård rnecl sålmma namn. I)en
var vid ryssarnas Itåirjningståg retlurr
våil bebyggd och i herrg'irrclsstil. llutl-
skapet om den annalhantle faran hatlc
ännu icke hunnit dit. IIan var full-
kornligt oförberedcl. Vilien sont frårn
fjärden sköt in, krökte sig något litet,
och träd och buskar nästan clolrle in-
loppet. Ryssarna skulle säkert ha seg'-
lat den förbi, om icke en ltig'a llir
gården släppt ut en hund, vars skall
vächte ryssarnas upprniirksamhet och
vägledde dem in i viken. Gårdsåiga-
ren , som rne d sitt f olk sökte f ö rsva rer

sin e.g'enrlom, lllev nerlhtrggelr. Ilerg-

vik blev plundrat och bränt lilisorn
alla de småställen, som liantade öns
södra och västliga sida. Den rysl<a
flottavdelningen seglade därefter in i
Baggen sfjiirden, men blev vid Stäket
stolrpade av överste Rutger F'uchs och
hans trupper.Ryssarna måste taga
till flykten. Att det var en blodig- strid
är otvivelaktigt. De vid strän dern a
ilanclflutna liken av fallna ryssar blev
av öborna itropsamlade och nedgrävrl:r
på clen ännu i våra dagar kända plat-
sen vid F-ällström, Rysskyrkogården
kallad.

Ifet dröjde en tid, innan folket vå-
gade sig ut ur sina gömställen i sko-
ganla till de platser där de haft sina
hem. F-rån de höga bergstopparn.l
harle de hållit utkik hela tiden, ,r('lr
Inåln kan förstå nted vilka känslor tle
hade sett sina rnecl svett och rnörlrr
ul)pförrla stug"or Så upp i lågor. O('lr
det rir lika lätt att förstå det r5'sshat
solll under århundraden bet sig fasl
itleras hjiirtan. Iletta hat g'ick sfr rtl
sriga i arv,.;enorn g'enerationer.

Lännersta Bageriets

REKOMMENDERAS

Salies i samtliga affärer

o
a

bästa gödseln

Hönsgödsel

Grisslinge

Ingarö
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John, Båtbyggure

Ilrir någon tid .seden rrlsrin-
des ett cirkukir f rån Stockholnr.s
lrins arb etsf örmedlirtg f rfut
den .s. k. b åtbuggarkommitten
rlär'sttides uari pojkarna i tlt:
tuå högsta klasserna i skrir går-
tl ens sorn tliga skolor f ick tilt/-
f iiIIe anmrila si tl et). intresse
för båtbUggarUrket. Detta i.n-

fliclt sorn ett IerI i en allmtin
strtiuart att söka hindrct den nu-
uarantle kraftiga utflllttningert
frdrt skrirgården genorn att ont
mö jligtl sö1ta skapa e n f ör trttlt-
te n naturlig industri. III ed
anledning eu detta hu ui b e it
eIt au Inglarös skicltliglaste btit-
bgggare bertitta an1 hur /rrrrr.s

förstu båt kom tiII.

Yill härrned berätta n ågot om hur'
jag konr att ägna rnig åt lnitt yrl<e
sonr båtbygg,"are. Är lBgB hzrde nrin
laI' en båtbyggare från Närnclö hos
sig-, Santlströrn ltir Rågskär. Han låit
tlri bygga två roddbåtar, sorn ltirrla
iirtntt åir unviindbara. Är 190.1 'vLlr

Sandström åter hos oss och byg-gdei
clen segeleka, som så srnåningom
blev rnotorbåt. Jag var mecl förstfis
oclt tyckte att arbetet såg intressant
ut. >>I)et här skall jag också försöha>>,
tänkte jag.

Ticlen gick och jag tänkte mycket
pir b åtbygget, men vågade inte yttra
nårgot för far och mor. N{en på våren
1907 gick jag en dag till skogs för
att leta reda på något, som kunde
lrirnpa sig till förstäv. Jag fann också
en liten krokig tall, som jag tyckte
sliulle bli bra och bar den hem till
vedbacken. När jag så började hugga
och försöka forma den till stäv, kom
nlor och f ick se mitt >>tilltag>>. Hon
blev rasande och sa: >>Du har r'äl
annat att göra, pojke, än att hålla
pri mecl sån't där, för det där blir
det r'äl inte något bevänt med!> Men
jag fortsatte i alla fall.

Så var clet fråga om bråider till bord-
liiggningen. På den tiden var det
vanligt att såga material till b åde
husreparationer och b åtar med en
srig, sorn drogs av två man, kallacl
Iiransåg. Far, som visade mera in-
tresse för min båtvurm, hjälpte rnig-
att såga bräder, ett arbete, som var
Itircle arbetsamt och tidsödande. F-ram

l) å hö sten skulle jag i al la f all f å

börja med mitt båtbygg'e.

beriittur. Damer!
l\'[en då var tlet verktygerl, som

r'ållade en hel del bekymmer, blancl
dern tvingarna, som även kallades
b åttänger. Några sådana f anns ej.
I)essa tänger äro helt av tr"ä, bestå-
ende av två sidostycken med etl
slirtrv tvärs igenor, även deuna ilv
tr'åi. Då tänkte jag, att nu skulle nog
hela mitt företag strancla. I{en sir

träffade jag John Severin på Källvre-
telt och omtalade f ör honom tniua
bekyrnnler. >Båttång får clu en ay
rnig:>, sade han tröstancle, >>och l-le-'
hijver du fler, så sliall jag skaffa dig
skmvar, för jag har snedtyg.> Sned-
tyg åir ett gängverktyg för trii, så iag
licli på så sätt skruvar till flerrr
t iln ger.

Så kuntle båtbyg'get börja, Inerl
rlet var ej så lritt, som ja.q'hacle'irinl<t
nrig. Ilräderna vat' stela och t-vcktes
vara onröjlig^a att få någ-on lttijning-
pir. l\'Ien så kotn jag att tåinka lrir
Sandströrns nretotl att liigga !lrticlet'trlt
i blöt och sedatr siitta dertn i spiir-rn

runrler logknutett. trör vi höll alltitl
till på logen rned iråtby3-s-et. i\Ietl
rlenna behandling ficli briiderna ell
bö j n ing, sorn b idrog till att f å rlet
hela att Så bättre. I oktober vålr ntitr
f örsta b åt med mycket ltekymlner
frirdig. Samtidigt fyllde jag 15 år.

Påföljancle sonlmar bodtle ltfi vtit'
g;rannö Gransunda en familj, Torcl
Oldenburg. De blev i ntresseracle åIy

tnin båt och köpte den för ,10 : ---
lironor. Detta blev för nrig- ell upp-
muntran att fortsätta.

J ohn Kcrlssorz.

(iör ett besöli hos

GU N NAR .FALLS

herr- och

I\I a ria pla n

cla nr lriseri n g,

G ustal sberg

N estle k etnisk a

bra fö r rnj u lit
nentat hår.

perlnaneut lir
och sr'årperma-

,-)

A-8. Carl Sandin

& Söner

Herrar tlillaägare!

H. GREI GARD
\/id bchor, av at'betslira[t till
Eder lillafzrstighet r'åind Eder

till uuderteclinad solrl utför alla

slags arbeten lid Eder

fastighet.

Högali Ini n gsfullt

auktoriserad installatör [or Ingarö

elehtriska distributionsforening.

)K-?N- A. ERIKSSON
Iljörhtramra, Ingarö

Tel. Grisslinge 36

'fel. Pilhamn 19
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RAGNAR
NILSSONS

SPECERI- &

DIVERSEHANDEL

Kolström
Tel. Pilhamn 3 och 54

Siri Äh*rmans
Speceri- &

Diversehandel

Eknäs, Ingarö

Tel. Ingarö 53

A.-8. l|allbo

'Iel. Grisslinge 2

Till kunder och medlemmar

å Ingarö sändes varor rned buss

Tel. Gustavberg 22 och 198

KONSUM

& Byggnadsvaror

I_l
oelnent- 

|

I

I

Återverll, Ingarö

Tillverl<ar alla slag av cenreu t-

Yaror. Levererar grus, sa nd

fyllning och bygg,radsmaterial.

Tel. Grisslinge 71

I
Melker Dahllöfs

Speceri- &

Diversehandel

Tel. Orsundet 45

Saby

Diversehandel
Per Bergkvist

Rekommenderas

Gustavsberg
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Vår nyq villtlp{nnq
I

med inbyggl vormvottenbotteri

ör konslruerod med hönsyn till

villoögorens speciellq behov.

Del ör en löttskött och ekonomisk

vörmepqnnq för både

vqrmvottenberedning och centroluppvörmning

tillverkod i fyro storlekqr.

Villoponnqn nr 2 om 17.000 ve/tim

kon nu levererqs omgående

till ett pris qv 860 kronor.

Kon öven erhållos kom-
plett utrustod för hel-
outomotisk olieeldning.
Pris kr. 2.15C: -.
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De komwtunulu

urhiuen.
F rårn riksarkivarieärnbetet har ut-

siints ett cirkulär till kommunala för-
troende- och tjänstemän, vari påpekas
att förestående nya kommuninclelning-
en på många håll kommer att rnedföra
genomgripande förändringar i kom-
munernas liv och verl<samhet. I)en
Itar naturligt ocliså väckt frågan, hur
det skall förfaras med arkivalierna i
de kommuner som uppgå i' andra för
att rned dem bilcla n)'ål storliomrnu-
ll er.

Det rir en fråga av största vikt. I
dessa arkivalier avspegla sig gång-na
tiders kommunala förvaltning. De ut-
göra vittnesbörd om den självstyrelse
som varit, och deras bevarande mfiste
clåirför ligga alla konrnrunalrnåin varrnt
orn hjärtat.

Iln förniimlig komrnurlåll självstyrel-
se av höS ålder i förening' rned ntltråig--
lad kiinsla för de liornrnunala arkivtr-
liernas våirde i historiskt och eltono-
miskt håinseencle har medfört att korn-
rnunala arhivalier _- särskilt sockep-
stämmoprotokoll iallrnänhetfin-
nas i behåll för lång tid tillbaka.

F-ör ticlen fram t. o. m. 1862 tillhöra
clessa protol<oll kyrkoarkiven, därför
att sockenståinrman också var kyrko-
stämma, och de levereras nlerendels
med kyrlioarkivalierna till lands-
resp. länsarkiven, sedan de blivit 100
år gamla, stundom tidigare. Irör be-
varandet av de kominunala arkiva-
lierna för tiden från och med 1868,
då den borgerliga och kyrkliga kom-
munen skildes åt, iir icl<e sörjt pir sam-
ma goda siitt.

Siilskilt sedatr rlen rtn bcslutarlc
nya l<omnrttnindelninger.r triitt i kraft
förefinnes risk att dessa arhivalier,
kvarligg-ande utan vårrl i äldre kom-
rnunalarkiv eller hos tidigare kommu-
nalmlin eller hos deras efterlevande,
komma att gfi sin förintelse till mötes.
Bristande vårcl ledcr som erfarenheten
lär förr eller serrare till att arkivalier-
na. förstöras,

Riksarkivarien framhåller att i de
fall, då arkivalierna förvaras hos
enskilcla personer, hln intresset vis-
serligen för dem vara berörnvärt stort,
rnen ingen kan förutse hur det blir i
längden. Ilrandrisken är oc\så bety-
tlande i privatbostäderna och den för
arkivaliema farliga fukten gör sig
stundom gällande i lohaler, rliir rnan
icke alls räknat rned den.

Enda sättet att skapa garanti för att
hancllingarna i liingden homma att
förvaras väl iir att samrnanföra dem i
liimplig lrkivlolial under arkivvår'da-
res uppsikt. , Att ståilla arkivalierna
under uppsikt iir också det enda
effektiva sättet att förhindra deras
skingrande. I de storkommuner, där
kommunalkont,or finnas, bör arkiriet
läggas till detta kontor, om fullgod
arkivlokal diir kan ar.rskaffas, och
homr4unalkamreraren göras till arkiv-
vårdare.

Centraliseras medelsförvaltningen
till kommunalnämnden utan att hom-
munalknmrer anställes, krär'er arkiv-
vårdaren, att ändamålsenliga arkiv-
!okaler. anordnas i anslutning till
l<ommunalnämndens expedition. I sår-

dant fall ansvarar kommunalnämn-
<läns ordförancle eller liassaförvaltare
direkt fö. vår.den av liommunens
arkiv.

De föreskrifter rörande kommunala
arkivalier, sorn finnas intagna i gäl-
lande komrnunallagar, ha icke alltid
följts så rloggrant sorn önskligt varit.
Genom kommunsammanslagningen
blir dock läget ett annat.

I" de kungliga brevcn till I(ammar-
kollegiet, varigenom nyindelningen
för varje län närmare regleras, har
genorngående intagits en bestämmelse
om arkiven. Det heter, att varje kom-
mun sorl anlägges. med andra till ny
hornmun, har att till storkomlnunen3
kommunalnärnnd före behandlandet
av utgifts- och inkomststaten över-
lämna samtliga den äklre kommunens
handling^ar. På det sät et tvingas
storliommunerna att ordna sitt arkiv-
väsen med håinsyn till mängden av
handlingar från de gamla delkommu-
llerna.

Inom inrikesdepartcmentet har vi-
dare utarbetats en skrift med titehr
>Anvisningar till komrnunindelnings-
reformens genomförande>>, vari det

r'ör'un(le åu"liivalielnus riverliirnnålnde
hcter': I detta sammanhang' rilitas upp-
mtirksamheten på nödvändigheten av
att de tilclre l<ornmunernas arkivaliet'
salnlas och nog'grant förtecknas, innalr
överHimnandet slutligt skall äga rum.
I Inåing-a fall finnas yärdefulla kontmu-
nalår arkivhandlingar spridda hos
lildre or(lförande och deras efter-
levan(le

Hiir rör det sig emellertid om kom-
lnunal egen(lorn, som äldre komrnun
iir skyldig att redovisa ifrån sig.En
Iiopia ar' förteckning'en över de över-
Hirnnade arkivhandlingarrla bör alltid
ör,crsiin (las till låins eller landsarkiveI
i rli striktet.>>

Sedermerlr har utkommit Kttngl.
IIaj:ts liungörelse ay den 29 dec. 19"19

anS-. överliirnnande ay liomrnunalål
arhivalier till nybildade borgerliga
liommuner. I denna kungörelse före-
skrives ett ovillhorligt överlämnande
ålv samtliga arkivalier tillhörande en
liornrnun som sammanlåigges med erl
annarl l<ontrnun.

Handlingarna skola överlänlnas till
den nybildade kommunen med leve-
ransreversal. Detta reversal skall vara
ullprättat i tre exemplar, av vilka den
nybildade kommunen behåller ett.

Ett exemplar överlämnas till kom-
mun alnämn den s ordfö ran de i den
upphörande kommunen, och på detta

Vid behov av nyb)'ggnader

och reparationer r'änd Er

rill

C. F. CARTSSON

Smide& Plåts

A. Rudbäck

lageri

Tel. Verkslad: 28050,

Ilostad: 280 08

Tel. 270 50
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exetttlllur skall bel'is våll'a tecknat
oln handlingarnas överlåimnande. Det
tredje exemplaret skall ålv den nybil-
tlade komrnunen ins?inclas till veder-
börande lands- eller liinsarkiv.

Riksarkivarienframheillerisin
skrivelse att det I<an förntses, att
kornrnun:rlniimnden ordförande vitl
l<ommunalarliivets olika l;eståndsclelar
till en enhet lian behöva hjäl1t ålv

Anllan person som kan befinnas liirnp-
lig dåirtill, då det i flera fall torcle
llli ett ganska onfattande arbete sonl
måste utföråts. Detta har Ingarö
l<ornrnunalfullmiiktige tag-it fasta på,
och tlet har fallit på undertechnuds
lott att soka plocl<a iholr vacl sorn f in-
nes. Arbetet iir tidsöclancle merl sarnti-
digt intressant Iör den sonl har nöje
av att >>gräva ner sig>> i gamla lunior.

Det först omtalacle leveransre\rersa-
let skall enlig-t beståimmelserna i clen
I(ungl. kungör'elsen vara så trppriittat,
att det ang'iver clet kornmunala arki-
vets serierubriker ( protokoll, koncept,
kopior av utgående skrivelser, in-
l<ornna handlingår, råikenskaper etc. )
och årtal för handlingarna. I)et skall
viclare innehålla uppgifter onl antale't
band, buntar, pärmar, kortlådor etc.
inom varje serie. I) etta skall shrivas
på hållbart papper med normalbläcl<.

Flelt naturligt skall icke blott kom-
rnttnalstänrmans, fullmäktiges och
hommunalnärnndens arkivalier över-
lämnas utan även övriga nåimnders
och styrelsers han dlingar såsom fat-
tigvårdsstyrelsens, skolstyrelsens, bar-
navårdsnämndens, pensionsnämndens,
håilsov årdsnämn clen s, kristidsn ämn-
dens, arbetslöshetsnämndens m. fl.
Varje nåimnds eller styrelses hand-
lingar skola bilda ett arkiv för sig' och
får ej sammanltlandas med vararldra.

Allt detta beräknas vara färdigt
om cirka ett halvår. Arkiven konuner
då att stå som minnesmärken över de
g-amkt l<ommunernas liv och verksam-
het.

Iiuasiarkiuarf rrs.

Ur mirl synpurtkt.

>> Iilubbcn >

I.-ilr rnalr yålra szi lokalpatriotisk att
man skrivet'i Ing'aröbladet oln clet

ståille där man siälv bor ? Det skall
rnest ltli om utsikten därifrån. \'i bo

1t11 Nablten vid Fagerholm, strax intill
ång-båtsbryggan. Yar sir god och föli
inecl g'enom grindcn till höger och upp-
för backen till flaggstång,-en, soln bygg-
mästare Czrrlsson hau som kan all-
ting och åir kåind av alla Ingaröbor
har stagat fast uppe på en bergknalle,
cliir clen syns vida omkring. Här statr-
na vi och se oss onl. Liksom uästau
hela sydvästra stranden åry Ingarölan-
det stupar också detta stycke brant
necl mot sjön, så att när segelb åtarna
liryssa rnot r;ydostvintlen, bruka de går

så niira lanci att bog'sprötet niistan stö-
ter mot kliltpan, innarl cle viinda.

Yi se först ut åt Ängnö- och Ingarö-
fjiirdåtrria. Drir fortsätter l<lippväggen
med några minclre avbrott förbi Jo-
hannesdal, diir ett konstrikt trappsy-
stem leder upp till sornrnarstugorna,
f ram ernot Torskskrubb cn med dess
avgrlurclsdjupa torshhål i havsbotten.
Sedan svänger stranden åt landsiclan
cch försvinncr ur vårt s):nfält. Nu tar
Ingaröfjärden s arkipelag vitl. Någ-ot
g-att ser inan inte från oss, metl en bit
ut från land ö1;1rnar sig- en rernsa av
llavet på båda sidor om en liten
ögrup1l. F-ast det iir bara'ett fagert
r;ken, ef tersom ctt myller av småöar
och sliåir gömmer sig under horisont-
lin jen. NIen en typisk skåirgårdsbild
erbjucler sig syd- och västvart. Jag kan
inte uppriikna alla större eller mindre

öar som träng'as åt clet hållet. l\'Ien den
hög-.resta Äng-nö, rnör'k av granskog,
ligger oss tillråickligt nåira för att sär-
skilt firr-rga virr uppmärksamhet. Syn-
randen markeras av Tyresölandet på
andra sitlan den ståtliga Erstaviken,
som clock tyvärr skymmes av (iåsö

oclt ÄlSö, så att man bara ser en glimt
av clen g'enom Ägnösund, där Dalarö-
llzit:rrna glida igenom. I väst- och nord-
viist hortorn Fiillstr.ömmen ligger Salt-
sjöbaden rned Dalarö-bryggan, en
rniingd villor och kyrktornet, som stic-
lier Llpp över en shogsås och varifrån
nrarl vid lärnplig vind hör klockorna
ringa till guclstjåinst och helgsmå1.

Sen komnrer clet grannaste av allt,
siikerlig'en en av cle egendomligaste
forrnationer: i hela skiirgården, i syn-
nerhet om tien betralitas just hiirifrån.
Det är X(lubberget, en hög, shogbe-
vuxen klippa som sticl<er ut i fjärden
och har. tlen egenheten att spetsen
hiing-er över vattnet, så:rtt man med
llitthet kan f å regnskydd un der clen,
onr rnåln är ute och ror, bara inte sjön
rir för gropig. Helst i skymningen, då
detaljerna flyta samman och fantasien
lian spela fritt, ter sig l(lubben som
ett gigantislit, förhistoriskt ocljur som
sirnnrar ut från land rned nosen ovarl
vattnet oc'h den kupiga ryggen väl
skyddad av vassa taggar granar
nämligen. N{est liknar den en igelkott
i fantastisli förstoring och ger en solicl
bakg-rund åt den förtjusande Fager-
holmsvihen, som utgör vår gräns åt
norclvrist. Diir på andra sidan strax in-

A,-8, Carl Sandin
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nanför Klultllen li.gga Flanstavili och
Ilagervik, vilkas gäddvassar varit fö-
remål för många spinnfiskares lystna
blickar. På en hög platå inom Hansta-
viks område anlade för många år se-
dai\ dess ägare, ingenjör P. S. Gra-
ham, det vittberörnda Ingarölägret för'
KFIJM-scouter, en institution som metl
stor pietet vidmakthållits och förbätt-
rats av han s son, in gen jö r If clrn'arrl
Graham och dennes rnaka. Här ha ett
par tusen pojkar under årens lopp till-
bragt oförgätliga somrar i ett frilufts-
liv, där alla skärgårdens behag i rikt
mått stått till cleras förfogande.

Om vi nu förf lytta oss ett stycke
trärifrån till en annan utsiktspunkt, så
ha vi strax under oss Fagerholms
gård, som liksom hela denna del av
Ingarö en gång tillhört det Ceder-
strömska f ideikommisset Beatelund.
Sedan lång tid tillbaka har det gamla
tvåvåningshuset, vars ursprungliga del
påstås vara den äldsta byggnaden på
Ingarö, €rdast nödtorftigt kunnat hål-
las i beboeligt skick och ansetts moget
för rivning. Men det tyckte inte stäl-
Iets nuvarande ägare, herr och f ru
Th. Ahrenberg. Med klart sinne för
byggnadens skönhetsvärde satte de för
ungefär tre år sedan i gång rned en
omsorgsfull restaurering och moderni-
sering som, vad exteriören angår, hu-
vudsakligen bestod i en förenkling till
större överensståimmelse med dess for-
Ita skick. Och nu framträder Fager-
holms gamla gårdsbygge som ett kul-
turminne i skärgården, vars yttre talar
om längesedan gångna tider och vars
inre fyller även de mest exklusiva an-
språk på smak och trevnacl. Därtill
kornmer att de som bott längst bland
nu levande på platsen, nämligen herr
Ilmil Svensson och hans maka, utan
vilka Fagerholm svårligen kan tänkas,
ha fått den g'amla liva,pnstugan upp-

snyggad oc'h inretld till ett trivsarnt
hem genoln herrskapet Ahrenbergs
f ö rsorg. 

.

År efter år, så långt jag minns till-
baka, d. v. s. 36 år, ha de närmast
kringboencle samlats på gräsplanen
mellan huvuclbyggnaden och stranden
till midsommarfest, då det medhavda
kaffet jämte allehanda dopp fått stry-
kande åtgång och danslekarna till egg-
ande toner av Emil Svenssons hand-
lilaver avlöst varanclra kring maj-
stången. Herrskapet Ahrenberg, sonl
håller på platsens traditioner, har
också efter sin ditflyttning ställt pla-
nen till förfogande för samma åinda-
mål. Här ha talrika skaror av barn,
ungdorn och,lildre under årens loplr
hopat glada rnin nen från somrnaren s

höjdpunkt.
Nu återstår än nu en seviirdhet. Det

är den djupa ravinen som leder från
F-agerholrns gård till Svärtorna. Men
ska vi få"syn på den, Så måste vi bege
oss åinnu ett stycke åt öster. Då öpp-
nar sig för oss en väldig spricka i berg--
grunden, bred nog för en väg och på
båda sidor däronr en frodig växtlighet
sorn ej saknar sitt intresse för bota-
r-rister och andra naturälskare. Och där
bortom tar skogen vid. Att den är
späckad med somnlarstugor märker
man knappast, förrän man kommer in
i den. Men då kan man kiinna sig glad
över att så många tröttkörda stadsbor
>)i skogens tysta gömma>> f å hämta
kraft till nya tag, när hösten komnter.

Skymningen faller på, och clet blir
svalt, sedan solen gått ned bakom
Klubben. Jag clrar mig in i mitt ar-
betsrnm. Där sitter jag nu vid skriv-
bordet och ser ut mot fjärden, öarna
och Saltsjöbaden, där ljusen från villor
och pansarbåtar glimma genom ekar-
nas sirliga grenverk. När det mörk-
nat, skönjes ett återslien på himlen där

llorta frfrn storstudens oriikneligu ljus-
källor. NIånskäran ristar sin strimma
i vattnet och Venus strålar strax intill.
Helhetsintrycket blir ej endast en
idyll, snarare ett stycke romantik. All-
tings ursprung kännes nära. Man vill
gärna tro att det finns en innersida i
skapelsens skönhet som man får tlr
med sig, när man skall bryta upp oclr
för alltid låimna alltsammans.

Gustaf Ankar.

EINAR FRANSSON

auktoriserad installatör for

Ingarö elektriska distributions-

förenit g.

Utlör allt elekt ris kt arbe Ie.

Tel. 280 16

Rosenmalm, lngarö. Tel. 07 66-280 66

Stockholmskontor: Lanlorsvägen 39, Hjorthagen, Tel, 67
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Nögot om kolerons höriningor pö 1800-tolet.
I början på 1820-talet häriade hole-

ran svårt på många platser i landet
och åstadkorn sor.g i många hem och
oro och mycket truvudbry bland myu-
cligheterna. Sundhetsnämnder tillsat-
tes i alla socknar, jämte tlppsyllings-
män som skulle tillse att utf åirdade
föreskrif'ter fitlyddes. I)ödligheten var
stor och särskilda begravningslllatser
måste anordnas.

Den 25 sept. 1831 hölls :;ocrkenstäm-
ma i Pilhamn, varvid beslöts:
1) >Att i händelse farsoten "(lholera

Morbus" inkom i församlingen
tjänliga hus utses till sjukhus men
då efter vad socknemännen intY-
gade, detta bleve en omö jlighet,
helst inom hela hapellaget något
sådant htts icke finn es och inne-
vånarna i itvseende på de flerer t'tt-
gifter, till vilka de genom öns för-
vandling till kapell, sig förbundit,
sethnacle tillgångar att tilt detta än-
damål uppföra en passande bYSg-
nacl, vilken iiven måhåinda bleve
överf lö dig, b eslöts att i varie gård,
ett rllnl så vida skilt från de övri-
gas gemenskap som möjligt, skulle,
sir snart clet försporcles att koleran
nalkades fäderneslandet, utrymmas
från alla andra husgerådssaker och
endast förses mecl nödiga persed-
lar till cle sjukas bekviimlighet,
samt clen eller de, som angripas av
sådant illamående varpå siukclo-
rnen igenkåinnes skola genast ge-

nom uppsyningsmännens för.sorg i Denna insamling lovade herr
samlna rum inflytta clå för ttet grosshandl. Flodman på Fager-

2) varje husfader vare pliktig att holm emottaga, samt så snart
till vårdandet av sina siuka anskaf- sundhetsnämnden därav aktade
fa en förståndig kvinnsperson så- nödigt något använda, detsamma

som sköterska, och på det att detta lämna.
desto sorgfälligare måtte efterkom- Då församlingen hittills varit in-
mas, skall det åligga de inom varje clelacl i 7 rotar utsågs en uppsy-
rote antagna uppsyningsrnännen ningsman för varie rote nämligen
att häröver hava noggrann uppsikt för Langviks rote bonden Isaac

samt att dessa sin åtagna skyldig- Andersson i Iiflinge, för Brunns,

hct fullgöra. Därör'er lovade varje brukaren Anders stephansson, för
ledamot i sundhetsnämnden att var Bergviks, torparen Ålander i ves-

i sitt distrikt noga uppsikt hava. terängen, för Beatelunds, torparen
Då varje bemedlad innevånare av And. carlbom i Apelvreten, för
liapellförsamlingen ickc saknar Lämshaga, torparen Jan Erik An-

metlel att kunna både sköta och dersson i Kolström, för Säby, tor-
r,årda sig och tle sina, blev över- paren Bkman i Karby samt för
enskomrnet, att då lidandet där- Skälsmararoten bonden Joh. öhlin
emot angriper någon fattig, när- i skenora. och skola sundhetsupp-

maste bemedlade grannar genast syningsmännens skyldigheter med-

skola lämna de för dem nödiga delas dem genom särskilda listor
persedlar och sedan de icke mera samt skall ordföranden till likhets
behövas, samt blivit ordentligen vinnande med moderförsamlingens
renade utan det minsta avseende beslut härutinnan, med herr kyr-
på slitning och anspråk på ersätt- l<oherden Zielfeldt rådpläga och

ning, åtcrtaga. Till bestridande av vid justeringen underrätta om re-

nödiga utgifter beslöt församling- sultatet>.
en att ay varje mantal och av var- Den 2 oktober- justerades proto-
je icke torftigt matlag sammanskju- kollet, sedan ordföranden först upp-

ta 32 sk. bo, vilka genom sexmän- läst en förteckning över sundhetsupp-
nen upphämtas; dock skola dessa syningsmännens skyldighet i värmdö
medel icke iföp användas, än tnoderförsamling, sotn mcddelats ho-

sjukdomen nalkades, så att, i mot- nonl av kyrkoherden och som lydde

satt fall, var och en ägde att åter- sålunda:
få sina penningar. 1) Skola uppsyningsmännen hava till-

REBU5.
I nedonstående rebus ger kommunolnömndens ordföronde, Herr Melker Dohllöf, uttryck för'sino bekym-

mer för fromtiden i en för oss Ingoröbor rätt viktig frågo. - Röff svor å onnon plots.
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syn att snygghet och ordning iakt-
tages i varje hus.

2) hava noga uppseende på dem som
äro begivna på fylleri och dryc-
kenskap, vilka enligt erfarenheten
merendcls bliva de första of fr.en
{ör kolcrnn, angiva bevisliga över-
Iastade, samt i allmänhet motarbe-
ta allt fyllcri cch olovlig briinn-
vinsförsälj ning.

3) Angiva och tiU kror.robetjäning fö-
ra valje inom distriktet vistande

:|l;: 
Ut, anliommande passlös per-

1) Tillkännagiva hos clen sundhets-
nämnclsledamot, som inom distrili-
tet har- inspehtion om någon ovan-
lig och i synnerhet l<oleraliknanclc
sjukdom sig yppar.

5) Såsom förut nämnt iir uti samr'åd
med åboerna uti varje gård eller
by genast utse tjänlige sjrikrum,
säng^stälIe, sängkläder, sjukvård
m. rn. vilhet allt bör vara att till-
gå i fall koleran skulle i gården
elier byn inkomma,

6) Där koleran inom distrihtet yp-
pats, avskilja de friska från de sju-
ha och föranstalta att de senare
bliva tillbörligen vfirdade intill
dess präst eller läkare hinner an-
l<omma, samt förhållandet till när-
maste surrdltetsnämndsledarnot an-
mäla.

7) Inom distrihtet utse lämplii; be-
gravningsplats samt 4 likkörare
och för övrigt troget efterkomma
alla sunclhetsnämndens av nödvän-
digheten påkallade föreskr.iftel
cch dymedelst bidraga till ett än-
damålsenligt vårdande av en av
miinsklighetens viktigastc angelä-
genhctcr.

Efter uppläsandet härav ansåg
såviil sundhetsiriimndens som för-
samlingens ledamöter att sundhets-
uppsyningsmiinnen även inom dcn-
na hapellförsamling förenämnda
plihter skola iakttaga.>

Det första dödsfallet i den hemska
sjukdomen synes hava ägt rum vid
Lämshaga den 28 aug. 1834. I prosten
Zielfeldts dagboksanteckningar före-
l<ommer en uppgift för nämnda dag,
så lydande: >Dog trädgårdsmästare
Ärnberg i Lemshaga i Cholera> och
den 1 sept. fortsätter dagboken:

>Sept. 1. Dog åter en dräng vid
Lemshaga i Cholera. 3. Reste jag till
Pilhamn för att underrätta mig om
der vidtagna åtgärderna mot Choleran,
som dödat tvänne män i Lemshaga
och hvaraf 1 varit sjuk i Brunn. Sept.
4. Dog ett barn i N. IJflinge af Cho-
lera. 14, Re ste jlg lill l)illr:rrnrr cler
Cronstedt (Kornministern) och hars

Sliiilsmara lr)'.

I de ganlla gårdarnas l<rönil<a, sorlr
har sin givna plats i vår hembyg'ds-
tidnirg', förtjänar helt visst iiven den
garnla bebyggelsen i Skiilsrnara by att
få ett omnrirnnande. Att följa byns ut-
vec:kling'lir mycket sr'årt och I'ordrur
en grundlig forsklting. Hiir lian diirför
en dast i stora clrag alttyclas något orll
de smir byhemrnanens skiftancle öden.

När ltebyggelsen först började vet
rnan inte. N,Ian får \'äl tänka siS, att
det var fiskare, sonl fcirst slog sig ner
vid strninderna av de vikar och sund,
som fön' gått hög't upp över rlc nuva-,
rande åkrarna och lingarna. Ängsrnaf-
I<erna nedårnför byn iir fortfaranrlc
höst och vår så översvämmade, att cle
nåistan åir farbilrål med båt. Namnet
Skälsrnara rir ett terräng-tranrn och hur
sin säkerligerl rnycket naturliga för-
klaring. Det slirevs 1535 Sielslnar-, 7i11
Selgmar och 1599 Sältgmar. Fördelen
av nalltnet bctf'der utan tvivcl salt, ocl)
rnålr kan betyda hav eller g'yttjig havs-
vik. Namnet Siiltgmar för också tzrnl<en
till orclet säling, sorn åir llamlt på cn

viixt \raniig" vi d yåra havsåingar. Den
har en salt smak oc| är mycket om-
tyckt av kreaturen, vårför man förr
Yar rnycket noga rned att skör(la
strandäng'arua. \'arje strå behör'des
vril till vinterfodret, och man vaclacle
så långt ut som möjligt och slog grä-
set, och såiltingen, som strandslåttern
kallades, drogs sedan i land för att
torklr. Nantnet hör helt visst ihop med
de salta stranclåingarna. Uncler tider-
nas lopp föriindras ju se(lan ordens
ttttal, oftast till en bekvämare form,
och ordet Skälsrnara åir troligen bara
en respektlös förvrängning av det
gamla Siiltgmar.

Någ-ra fornfynd har icke pfiträffats
hiir. Stenåldersl)yn med sina gra\rfåilt
låS nrera skyclclad längre in på ön. De
l<iirva kliilltornål ute vid Skälsmar-ål
blev våil först i senerre ticl boplats för
folk, som levcle av fiske och jakt på
sjöffrgel och siil. Så småningom Itar
jordbruket kommit till, och det är båcle
verncdigt och rörande att tänka på hur
nl],'cket viirde de små l<rokiga och
tråclsmala åkertegarna mellan berg-
linallarna en gång haft för r,åra förfä-
cler. Den odiarmöda, sorn var deras
stora livsverk, äg'nar deras sentida ätt-
Iingar knappast en tanke och snålrt nog,-

icke heller ctt spadtag. Yad sliulle viil
de gålrnla tänl<a om dc kunrle se hul'
skogen, som cle kämpade så hårt emot,
nu på llytt valtdrar in ör,er åhrarna ?

Men lianske skulle cle bar:r i sin vis-
tlom le tit-niiinniskalls eviga lekfullhet,
sorn för yårrje tid blott tar sig nyål ut-
t rycl<

På 16O0-talet, de stora förläning-
Arnas århundracle, -- var två rnantal i
Skiilsntåll'ål skattc.hemnlan, rnen räntan
diirav, d. v. s. skattelt, köptes från kro-
nåln ay storrniin och tillhörde sedan

VI. Cårdur pu Ingurö.

Fru voro sjuka. I)er förrättacie jag he-
la gudstjensten. Begrafde på em. en
som var död i koppor, 7 clito i Cho-
lera. Samrna dag'g-jordes tacksäg'else
för 5 döcla i Cholera, 2 i koppor, l
drt nhnad.>>

Härefter {'innas inga upltg-ifter om
koleran förrlin 18ir3, således 20 år ef-
ter här skilclrade händelser, då sjuk-
domen åter syrles ha Jtlossat upp. Soc-
kenstämman den 74 augusti l BbB be-
slöt förstärka sundhetsnämnden med
nya rnän, sorn skulle vaka över ord-
ning och snygg*het samt efterhålla ,fyl-
lerister.

I prosten Ziell'eldts tlag-bok heter
det: >>Aug. 30 jorclfäste jag ett choler.a-

lili f rån Iriorrniis. 31. tsesökte jag de
3 Choleråisjuka i Norrnåis. En fanns
döen rle i fullt utvecklad Cholera, af
de tvänne andra en på morgort€fi in-
sjttknarl, clen tredje konvalescent, in-
sjuknad i recidiv. Okt. 1. reste jag till
Flogelbro der jag på e. m. invigde
Cholerakyrkogården och jordfäste Te-
g-elsla.",are Malmströms i Cholera döda
hustru och dotter.>>

De citerade dagboksanteckningarna
äro härntade i Värmdö -skeppslags
fornminnesförerlings årsbok 7942-__
7914, där cle publicerats av den fram-
ståen(!e prristrnannelts sonsonson kap-
ten [.,ennålrt Zielfclt.

rl. Z.
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olika ägare t. ex. släkterna Stenbocli
och Cronsköld. Vid reduktionen in-
drogs räntan åter till hronan. I början
av 1700-talet inköptes de båda hem-
manen Norrgården och Södergårclen
av riksrådet Gustaf Gustafsson Palm-
felt. År 1719 härjades våra kuster av

ryssarna och båda gårdarna skövlades.
Hur många hus, som brändes är inte
hänt, men värdet av hö, säd och lös-
öre, som föistördes, uppskattades till
1.142 d. smt (daler silvermynt)' Palm-
{clt sålde gårdarna samrna år till von
Höpken på Fågelbro. Under senare
hälften av 1700-talet frånsålde von
Höpkens släkt flera till goclset hörande
hemman och då även Skälsmara. Vid
denna tid förvärvades jorden av för-
läderna till en del av byns nuvarande
hcmrnansägare.

Av intresse kan vara att fit 1745

bodde vid SkäIsmara sex familjer,
1755 åtta och 1780 tio. I Yästerstugan
bodde två familjer, i Storstugan två,
i Nystugan två och i Norrgården fyra
familjer. Vid tiden för laga skiftet
fanns på själva bytomten 32 htts'
Ilemman, sorn då tillhörde SliäIsmara,
var östergården, Mellangården, Stafs-
udda, Bergen, båtsmanstorPei Forn-
boda, Toholmen och Hanskroka. BYns
gemensamma båthus och brygga lågo
vitl Eknäs och båtstället kallades
l-]ottsö. (Dessa uppg-ifter är hämtade
ur prosten A. Quists bok om Wärmdö
skeppsl:rg).

De äldsta skriftliga handlingar rö-
rande hela byn, som där finnas förva-
lade, är avskrift av handlingarna om
laga sliiftet, som för Skiilsmara by
upprättades årcn 1838-18'11' Hem-
mansägare voro då F'riherre G. Leu-
husen, Anders Hansson, Hans Hans-
son, Hans Ersson, Anders (iustaf
Matlsson, Emanuel Lintlbom, mjölna-
ren Engström och brödema Call och
Erilr Norman,

I den byordning, som då kom till,
finns t. ex. i $ 20 bestiirnmelsen att
för byn skall välias en oldningsman,
>hvilken tillkommer att hafva uppsigt
å alt som har afseendc på byns gemen-

samma bästa, såsom i frågor om fiske,
wasstägt, skogshygge, wägar och dilt-
ning, stängsel, led och grindar samt
tillsyn öfver ovarsamt förfarande mecl

cld, och uppsigt å ohägn m. m. samt
skall vid alla tillfällen blifwa åtlydd,
och rnå, den af Byatnännen, sotn treds-
has att åtlyda Ordningsmannens bucl
eller tillsägelse, för hvarje gång pligta
32 skr'. Banco' Hvarje besuten åbo åir

skyldig att ett år wara i tour Ordnings-
man inom byn, dock byamiinnen obe-
taget att ir nyo invälja afgående Ord-
ningsmannen, så rvida han will med
tlet hafda förtroendet fortfala.

Alt wite som sålttnda inflyter skall

af Orclningsmannen förrvaras för att
enligt beslut i allmänt byråd, till byns
gemensamma bästa anwändas.

Wid nu anstäldt wal blef Anders
IJansson utsedd att Ordningsmansbe-
fattningen genast öfrvertaga> etc.

Till byhandlingarna hör, förutom
själva skifteshandlingarna jämte kar-
tor, är'en en mängd protokoll från by-
stämmorna, slitna och gulnade papper,
som nu i över hundra år pietetsfullt
förvarats av flela generationers byfö-
reståndare. Dessa protokoll är kanske
det mest värdefulla och intressanta.
Genom sitt innehåll och med de karak-
teristiska namnunderskrifterna korn-
mer man i en nära nog personlig kon-
takt med de gamla byborna. Protohol-
Icn är i allmänhet mycket elegant
skrivna och avfattade och måste vara
upprättade av någcn skolad peison.

Skrivkunnigheten bland byamännen
varierade tydligen rätt mycket att dö-
ma av namnteckningarna under proto-
liollen, där man ser bomärken brecl-
vid mycket schvungfulla och tränade
namnteckning-ar. Nämndeman Gustaf
Westerberg t. ex. ltunde läsa tryclit
rnen ickc skrivzr eller liisa skrivet. Det
berättas, att när han reste till tins-et,
hacle han de olika handlingarna om-
bundna me d olikfärgade snören för
att shilja dem åt. Så var clet antagligen
med de flesta; de kunde läsa biittrc
iin tle kunde skliva. \'ar tnan tvungen
att skriva något, fattade Inan sig liort
och koncist. Det l<an man se på exem-
pelvis Lanclsvägslistan för Skälsmara
från år 1849, där de olika hemrnans-
ägarna ålacles att underhålla vä5gen,

och där val och en från år 1849 till
år 1886, under sålecles 37 år på ett och
samma pal)per efter fullgjort vägar-
bete med bläck och penna betygat, att
man gjort sin plikt. Där'heter det t. ex.
:>Eknes G. Hansson ocktober med en
hest 1852. På lansrl'egen östergården å

Söder Stugan år 1866. På lansvägen
Nårstugan med Häst och lilstugan med
kar 1871, Hanskroka på vegen med
Häst och harl 188i[.>>

Ordningsmännen valdes från börian
för ett år i sänder men kunde omväl-
jas om så önskades. Under senare tid
har ordningsmannen innehaft ämbe-
tet under flera-år; en av dem sålunda
under 21 år. Här några av det sista
seklets ordningsmän från den 1 maj
1852:
Anders Gustaf Nolman, SödÖrgårtlen.
Jan Hansson, Eknäs.
Carl Gustaf Iiricsson, Nystug-an.
(larl Blomstedt, Norrstugan.
Anders Westerberg, Nystugan.
C. (i. Jansson, Lillstugan.
L, Ij. (larlsson, Nonstugan.
Anrlers Fredril< Norman, Södergårtlen.
Harald G. Westerberg, Nystugan.

Nuvarande byföreståndare är sedatl
5 april 7947 Fru Elsa Andersson, Nors-
backen Nystugan, som åir den första
kvinnliga byföreståndaren.

Att skildra byns liv i helg och söc-

ken skulle hrir bli för långt. De min-
nen rnan har sen barndom och ung-
clorn ger ernellertid intrycket av att
clet rådde trevnad och sämia i bYn.
f'[un hjälptes åt med skörd och trösk,
med f iske och slalit, med Ltygge och
smi de. Där Yar samrnanhållning och
cleltagan de mecl varan dra i f est och
helg såväl som i siukdom och sorg.

I)etrna g-amla samhällsform är nu
snart helt utplånad av den nya tidens
hänsynslösa framfart, med sin rasan-
de ltiltrafik, sin tomtstychning och
försiiljning med åtföljande tomma la-
dugårclar och igenvuxna åkrar. Det är
en gammal svensl< livsform, som för-
svinner, och detta liänns ovillkorligen
som en l<ulturförlust, åtminstone för
clem sorn har vadat som barn på iing-
ålrna och slåipat vass och sälting, gått
vall med l<orna på den lugna bygatan
och sprungit för glatta livet mellan
byns sju grindar för att öppna för en

och'anllalt stillsam hästskjuts.
S. |/-12.
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UR ALBERT ENGSTROMS BILDARKIV.
f nnan Albert Engströrn på allvar

slog sig n er i Grisslehamn, vilken
plats han ju helt kom att göra till sin
l<onstnärliga egenclom, bodde han
kring sekelskiftet vid flera tillfällen å
Irgarö. Han synes ha hyrt bostad vicl
Fagerholm, Johannesdal och Näsud-
clen.

Ett flyktigt studium av hans teck-
ningar från denna tid ger vid handen,
att han även här på Ingarö funnit mo-
tiv just av det slag som tilltalade ho-
nom. Signaturen har fastnat för ne-
clanstående teckning föreställande Fa-
gerholms kvarn uncler rivning.

I)enna kvarn har ju för övrigt en
gaing förut år 194 B varit före-
rnål för vår uppmärksamhet. Vi påpe-

liade då, att hvarnen ägde ett av de
största överfallshjulen i Europa och
zttt en serie omfattande pålbyggnads-
och fördämningsarbeten möjliggjorcle
vattnets gång från Visjön och trisk-
myran ned till kvarnanläggningen.

Till sin teckning över F'agerholms
kvarn under rivning har Engström
fogat följancle bittra kommentar: >>Fa-
gerholms kvarn, världens märkvärcli-
gaste kvarn, som ligger på min gårcl,
hålla några vandaler på att ta bort.
Jag sitter jtrst nu och ser hur de rycka
och slita i kvarlevorna. Som synes av
den utmärkta teckningen härinvid, stå
bjälkarna upp mot luften nakna oclr
trista. Nyss fick jag det intrycket att
de verka ordet NAPOLEON>>.

s. If.

löner och priser förr och nu.

Den ekonomiska debatten pågår för
fullt och när detta skrives kan man
icke öppna en tidning utan att mötas
av orden >>löncr och priser> i oänd-
Iighet.

Varje parti tror sig sitta inne med
patentlösning för prisstegringens hej-
dande och ju mer man diskuterar, ju
mer stiger priserna i höjden.

Men nu är det inte rneningen att vi
ska blanda oss i politiken ty tidningen
Ingarö är ett fridsamt blad, som vill
vara vän med alla och undvika allt
grä1. Det är tillrächligt många ändå,
som säger söta ord om elskatt, dubbel
bilskatt m. m. för att icke tala om den
kära nubben .. ,

Nej det skulle nu vara fråga om en
jämförelse med några priser för varor
och tjänster nu och för cirka 70 år se-
dan. Till tidningens förfogande hzrr
Gustaf Andersson i Skälsmara välvil-
Iigt ställt en kassabok, som hans fader
fört den tiden han var rättare vid Bca-
telund. Av dessa anteckningar kan
man få en liten inblick i den tidens
ekonomiska liv, Lantarbetarelönen
höll sig omkring g0 kr. kontant jämte
stat, och hela årsinkornsten uppgick till
cirka 300 kr. Den 24 oktober 1888 har
>Janne i Måsen>> erhållit 3 kr. för
huggning av 2 famnar ved, en presta-
tion, som i våra dagar betalas med 44
kr. Men så är ju också vedpriset clär-
efter. Mjölken kostade den titlen 25 öre
kannan och en kalv betalades mcd 4
kr. Som en kuriositet kan omnämnas,
att det flera gånger under årens loplt
i gårdens räkenskaper angives inköp
av 1 kanna brännvin å kr.2:40 och
ibland Y:r kanna å kr. 1: 20.

Man undrar då, vad dylik stimulan-
tia använts till i jordbruket och får
osökt Frödings dikt, >Den gamla gotla
tiden> i tankarna: 

- 
>de tröska oss

ut som halm, och läska oss sen med
sprit> . . . Men så farligt var det nog
inte. Det var tidens sed bland humana
godsägare att skördefolket skulle ha
förtäring. Gubbarna var glada åt en
sup och tog dubbelt så stora hölass.
Allt gick som en dans och den som tjä-
nade på kalaset var nog husbonden,
trots 2:40 kannan, eller kanske just
därför.

Även gårdens utskylder till stat och
kommun förekomma i räkenskaperna.
Sålunda har i december månad 1888
till klockarens lön utbetalts kr. 8:13,
till prästlön kr. 40: 80 medan kyrkvak_
taren fick nöja sig med 2 kronor jämte
>julkost>. Hoppas den inte var alltför
rlrnger.

A, Z.

I.'agerholnrs lir'elrn under rivning 1900.

Till bemärkelsedagar

köper Ni Edra blornmor i

Biörnboms
Blomsterhondel

Götgatan 44

Dekorationer u tforas på

beställning.

Tel. {lb9g0

[annersta

REKOMMENDERAS

Sälies i samtliga affärer

Bakve*

o
a Ingarö
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Det gångna året i Ingarö försarnling
har liänneteclinats av betyclande för-
ändringar. Sålunda har församlingerl
och folkskolestyrelsen skilts åt genom
att församlingens präst icke längre är
orcllörande i skolstyrelseu. Därigenom
har en 764 år gammal tradition bru-
tits. År 7776 inriittade kaptenen, fri-
herre Anders Cederström en skola för
sina å Ingarö belägna egendomar Bea-
teluu d, Brunn och Bergvik. Den 13

nrars 77 92 fastställde konsistorium i
Uppsala plan och instruktion för den-
na skola. Skolmästaren skulle samti-
cligt vara präst och kallas av Beate-
Ittnds åigare och erhålla fullmakt av
konsistoriun]. F-örutom undervisning-
en skulle det åligga skolmästaren att
varannan söndag förrätta gudstjänst i
ett årv f riherre Cederströrn vid Pil-
Itanrn uppfört bönhus.

I början av 1820-talet anhöll satnt-
liga jordägare å Ingarö och ägaren av
rlet på Värmdö belägna säteriet Lems-
haga, att Ingarö jämte I-,ämshaga skulle
få utgöra en under Värmdö pastorat
hörande siirskild kapellförsamling med
egen komrninister, som tillika skulle
förestå skollärarebefattningen. 1849
benämndes försarnlingen Ingarö och
utgjorde en anexförsamling tilt Gus-
tavsbergs pastorat. 1919 skildes de
förenade komministers- och folkskol-
lärartjänsterna i Ingarö fö rsamling
från varandra. Men prästen i försam-
lingen fortsatte alltjämt att vara ord-
förande i skolstyrelsen. Men från 1951
har detta ändrats, så att prästen icke
längre är ordförande i skolstyrelsen.
Då fr. o. nl. nästa år kommunsamman-
slagningen skall genomföras var clet
b:rra under ett år av 161 som Ingarö
skolstyrelse hacle annan ordförande än
försarnlingens präst. Årets skolavslut-
ning i Ingarö utgjorde därför också
avslutningen av ett tidsskede i Ingarö
församlings historia, då fr. o. m. års-
skiftet 1951-1 952 Ingarö folkskolesty-
l'else för'svinner sorn sjiilvstilntlig en-
I ret.

Irör övrigt itr l;lott att nåinrna utt

komminister Torsten Wanngård för
tillfället lämnat prästtjänsten i Ingarö
och mottagit vakansförordnande som
kyrkoherde i S:ta Clara församling i
Stockholm. F-rån 1 jan. 1951 tjiinst-
gör sorn tillförordnad komminister i
Ingarö församling undertecknad.

Traditionsenligt firades första sön-
dagen i Advent med ljuståg och sfing
av Ingarö hernbygdskör. Tredjc sön-
dagen i Advent hölls julfest för alla
Ingaröbarn. Ingarö kyrkliga sylirets
stod för den materiella välfägnaden.
Barnen roades bl. a. med dans kring
julgr-anen. Sist utdelades påsar mecl
gotter till alla barnen. Julfirandet bör-
jade på julaftonen med julbön kl. 16,

varvid operasångare Einar Larsson
medverkade. Julottor hölls kl. 5,30 och
7,00. Ingeniör Per öhnell och hem-
bygdskören rnedverkade med sång.
Nyårshelgen firacles med nyårsbön hl.
18 och högmässa på Nyårsdagen.
Kristi Flimrnelsfärdsdag 1951 inbjöds
församling^ens pensionåirer till en un-
derhållning, som anordnades efter
högmässans shrt. DIan samlades till
kaffe i skolans gymnastiksal. Hem-
bygdskören medverkade med några
glacla vårsånger. Dessulom visades en
Ijudfilm, Från Södra Halvklotcts stör-
sta hamn, som var inspelad av Len-
nart Bernadotte. För pensionärerna på

. >>Hemmet för gamla> har var 14:e dag
anordnats err andaktsstund.

Årets ltorrfirmancler har varit 13.
Konfirmationen ägde mm på Ping-st-
afton den 12 maj och delas första natt-
vardsgång den 13 rnaj. Då lior.rfirrne-
rades:

Anders Jörgen llergrnan
llo Åke Borg
Lars Evert Johansson
Bernt Evert Karlsson
Rolf Gustav Andersson (Lilja)
Per Ove Nilsson
Åke Lennart Nilsson
Vejni Hel6n Fransson
Siv Linn6a Johansson
Inga-Lisa Karlsson
Marianne Elisabet Karlsson
Elsa Nlarianne Pettersson
Lllla Margareta Rundblad.
Kyrkliga sykretsen har under den

gångna vintern lrhctat oförtrutci och
planerar den sedvanliga försäljningen
som kommer att äga rum under juli
rnånad.

Under år 1950 föddes 12 barn, diir-
av 4 gossar och 8 flickor, nämligen:

Birgitta Nlaria Eriksson
Bengt l'orsten Ingmar Adolfsson
Rolf Inge Elovsson
I(erstin Gunn-Britt Wahlströrn
NiIs Ove Sundqvist
(iunvor Nlargareta Andersson
Lars lionrnty Nlallnstedt
Sonja Maria Sötlerlins^

Ann Inger Johansson
Mary Birgitta Bonnier
Annie Margareth Sundströrn

och en flicka sorr dog strax efter fö-
clelsen. LTnder salnlna tid inflyttade 7 4

personer, clåirar' 34 måin och 40 kvirl-
n or.

De sorn avgått genoln dö clen är 8,

nåimlig..en:
Lantbrukare Karl Oskar Johanssoll

från Karlly.
Änkefru l{eclvig Amanda Jansson, f.

An dersson, f rån Östergården.
Änkefru trdla Johanna Elvira Jo-

hanssor, f. Nygren, Hetnmet för garnla.
Änkef ru Anua Karolina Hinclell, f .

Nordin, I{emmet för gantla.
F. d. Hemmansägare Gustav Harald

Westerberg, Hernmet för gamla.
F-röken Elin N{aria Yilhelmina Lantl-

sti'örn, från LilLingsclal.
Änkefru Gerda trlisabet Petterssorl,

f. Iiriksson, I(alkarsveden,
samt elt nyfödd flicka.
tlnder år 19ir0 utflyttade 83 perso-

ner, dåirav 40 män och 43 kvinnor.
IIela f olkmängden, som vid årets

början utgjorde 672 pers., därav 320
miin och 2g2 kvinnor, utgjorde vid
årets slut 607 personer, därav 316 män
och 2gl livinr-lor, och har folhmäng-
tlen såluncla under 1950 minskats me(-l

5 persoller.
Antal ingångna äktenskap utgjorde

3. Genonr döclen upplösta iiktenskap
\rar 7, genom mannens död.

l'-örsAmlingens iildsta inr'ånare är
f. (1. I)rovinsialläkare Knut Lindhö,
I-,rirnshaga, födcl 2/2 1858.

Sist kan niimnas att försarnlingen
un(ter' året fått en ny kyl'livahtrnästare
Iiarl Yalf rid Pettersson. Han håilsas
hjrirtligt välkommen till sitt arbete.

Gucls 11åid har yarit stor mot Ingarö
försarnling un(ler cle gång-na 164 åren
oc:h eftersom Han är den trofaste Gu-
den vet yi att hans nåd skall följa oss
oclisir i frarntiden, orn yi bara yill
stiilla oss under hans ledning.

Cctrl G. ltr/i Isort.

rode lösore.
Då föregående års nummer ay

vår tidning kom att ufges senf

den 28 augusfi fick numret

helt noturligt icke sammo sprid-

ning som förr om åren.

Resferonde del finnes ott lill-
hondohållo denno sommor.

Red.
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MIDSOMMAR.
E fler ucittligt tillntötesgående eo för fattarinnen.

pttbliceras ett ka pitel ur hen /tes bolc >> Il[ cst

fun nit tillmötesgående f lickor, gift sig
och stannat. På Runmarö, eller Grästi
rn. m. Detta Yar Ingarö.

Ett ännu av sportstug'or oullptäclit
Ingarö var det, med smaler, bacl<iga
och krokiga vägar, ellcr inga alls. Drir-
cmot var där skog, rent makalös skog,
orörd ända inpå våra knutar, utanför
tr'ädgårdsgritrclen. Där stod tempelfu-
ror', vattnacle av bruna tjärnar meri
näcl<rosor och gula svärdsliljor. Dc iir
borta nu.

I statarhernmen fanns riuktiga htrsi-
rur och minclre duktiga. Srnerlen At-
tacks hustru klåtlde upp honom dir
han sttpit, orn clet nli yar sant. I{en
sämst hade Norclluncls,det, ty den
hustrun val'lika bra som ingen alls.
Rarnen var också för rnånga, sju eller
åtta, och den solnmal-cn såg clet ut
att bli ctt till.

Iir ilter rinnan tll uril;a S/ierrr sl edt

son ninr1 >> ( Bonniers 19 48)

Det var clen ticlen då jag var ung
Iterrgårdsfru. Om man sl<a kalla den
brunrnålade snickerivillan för herr-
gård. En kort, rätt vördnadsbjudande
alle av lörrn och lind förde visserligen
fram till yttertrappan och ansträngde
sig att verka förnäm, men gården var
i alla fall bara en måttligt tilltagen
arrendegård under fideikommiss och
Irtin lnan det var rtrin första rltall

Yar arren datorn, hans äldre bror
hade f ideikornmisset. Vi tyckte också
irtt vi var ltra nog fattiga, ty allt iir
relativt.

I ett lrar tre rödstrukna stugor bocl-
rle de som vat. fattigare, det var går-
rlens statare och clessutom smeden At-
tuck, som såg ut som en kosack och
krrnske också yar clet, ty på 77 }O-talet
Ita cle en del ryssar deserterat f rån
lirigsslieppen trtanför s\renskzr kusten,

Sonn

Ar rendolorns born leker på
>Hör hor ni ollt bro skönt,
>Gör den inte de' på lont,

gårdsplonen och den snöllo
ni born, nör solen lyser sö

då ?>

som mcrgöstfrun går förbi
gront pö er.))

Gården levererade mjölh ltland Ar1-

nat till Saltsjöbaden med dess stora
hotell och nrjölken roddes dagligen dit
längs Kolströmmen och över Baggens
fjärd. På vintern kördes den efter häst
och när isen varken bar eller brast
var det besvär'ligt. NIen Nordlund var
allticl villig att ge sig ut som en av
de två dagliga roddarna (eller på vin-
tern som ensam husk), ty inte sällan
bjöd hotellen på förtäring när karlar-
na kom rned tle tunga 50- eller 100-
litersflaskorna, och när de sedan åter-
viint till gården, räknades arbetsdagen
sorn avslutad. Ovädersdagar månades
de också om i köket med kaffe och sup
Llr den blå litern i skaff eriet. Rodden,
att inte tala om körslan då isen I'art
porös i mars, ansågs yara det hårdas-
te jobbet av alla, men Nordlund tog
cle t allti d villigt. Och han var stark,
så att cle tunga fulla bleckflaskorna
var ing'enting för honom.

IJan var än clå en småvuxen mager
liarl, Nordlund. Hans ålder kände jag
:rlclrig, kanske f emti, mö jligen också
inte mer än fyrti. Brunögd med ett
litet k ru si gt skägg, en krattskog il\r
s;lnir br-unu tuvor, liksorn små sten-
trturklor krinp; nlull och haka. Han såg
i nte illa ut, nej då, men det korta
bruna skiig-g'et höll vakt onl orden, höll
för, slä1rpte inte frnm dem. IVIötte rnan
honom håil,iacle han naturligtvis, rncn
utun att titta, stannade man och ställ-
de n åg-on f råga, svarade han endast
tnetl yttersta sparsarnhet, fortfarancle
rned bortväncl blick. Det låg ingenting'
lönrskt i det, clet var bara hans sätt.

Jag- ficli för rnig att han på något
clttnkelt vis skämdes för sin hustru,
som varken ville eller orkade och kan-
ske inte ens under mycket bättre för-
hållanclen shulle få någon ordning i
hemmet. Kanske också för de många
barnens skull. Det var tämligen glest
med barn i dc andra statarfamiljerna,
clet var bara hos Nordlunds med den
veliga hustrun som de myllrade fram.
Jag antog att kamraterna brydde ho-
nom ibland.

Iblanri brukade min man och jag
öva oss att skjuta till måls med revol-
ver. Måltavlan hade vi satt fast på den
lilla smedjans ena yttervägg. Inte alla
dagar arbetade smeden därinne och
vi passade pir rrär ingen var där.

l'Ien det htin tle ju att Attack vars-
nurle oss l'rån sitt gavelfönster i statar-
l-ry'g-gnuclen och liorn ner och tittade på

beröttelse ur livet på lngorö.

11 i'r Aa
--
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oss, Det roade honom. Och mest roade
det honom då jag sköt bäst. Då skrat-
tade smeden bullrande och påminde
mycket om en av figurerna på Repins
herömrla målning av de zaporogiska
kosackcrna i färcl med att diktera ett
nppkäftigt brev.

- 
Va fan skrattar Attack åt?! frå-

gade min man lite retad, ty han var
storskytt och jägare.

-- Jo, jol skrattade Attach.
l\{cdan vi höll till med vårt skjutan-

cle, hände att Nordlund hom {örbi
bahom oss, på väg in från stallet. Han
stannade aldrig, än mindre skrattade
han. Han inte ens såg åt oss, han gick
i egna tankar.

Det var det året jag var nygift och
jag rumstcrade lite i mitt nya hem. I
ctt rum bytte jag gardiner och gick
över till Nordlunds med de nertagna
som var av ylle, inte alls dåligt tyg,
rnen för rnörka för min smak, och jag
hacle fått id6n att tyget gott kuncle räc-
lia till ctt par tre små byxor' åt små-
barnen därborta. Att detta behövdes
såg jag strax jag kom in, då ett par
tre bytingar med bal stjärt ställcle sig
att gapa på mig.

--- Har fru Nordlund symaskin?
Murnmel.
Det stod en symaskin därinne, såi;

jag-, nästan gömtl under en röra av
smutsiga plagg, gamla säckar, en blom-
mig kappsäck och så vidare, Men hon
liunde intc sy 1tå tlen, fick jag fram.
Hon hade lått den men hon kunde
inte använda clen. Så jag bar hem gar-
tlinerna igen, klippte cfter mönster
byxol av tyget, dessutont en liten kjol,
vill jag minnas, gicli tillbaka, visade
Nordlunclskan det tillklippta och sa
att grannflun skulle liira hcnuc sy,
det var Attacks präktiga gumma och
lron lrade lövat,

- 
Om det går, ja, hade hon sagt.

Ilon är rcnt velig, Nordlundskan, vil-
ket elände!

Som jag gick igen mötte jag Nord-
lund på hemgående. Han kom väl som
vanligt från stallet, det var han som
hade bäst hand med hästarna. Jag be-
r'ättade vilket ärende jag haft och han
tackade hövligt men frånvarande. Jag
tror inte han trodde att det någonsin
.skulle bli byxor av. Och då jag gick
vidare kom det för mig att det inte
varit eld i spisen inne hos Nordlunds:
där kom alltså karlen hem till afton-
vard, men ingen varm niat fanns. I
farstun hade jag känt lukten av stckt
s. k. amerikanskt fläsk, den goda mat-
lukten hade pyst ut genom dörren till
Nordlunds grannlägenhet, men i hans
eget hem'hade det varit släckt. Kan-
ske inte ens någon vell inburen.

Viil att tlet var vår och redan varrna
dagar'. Gullvivorna sloi3^ ut och lyste

i gräset, ingen behör'de frysa. Men eld
i spisen till mat skulle l<arlen kunnat
begära att ha emot sig, då han kom in
efter att ha månat om djnren och trots
att hustrun inte ens dög till att delta i
mjölkningen, såsom lovats när Nord-
lund tog stiidsel för ett år på gårcler.r.

Iltt elände var det och inte mycket
att göra åt det. Det visste han viil
själv.

En liten tid senare blev det mid-
sommarafton,

Som det stadsbarn jag- var, hade jag
aldrig varit med om en midsommar-
afton pår landet, inte som här på går-
den, där jag skulle vara värdinna. En
liten bit in i storskogen, undcr furor-
na, låg torkrian, den kallades så, det
var en rödstruken timmerlada och där
låg ännu hö kvar lrån fjolårets val-
lar. Genom en bred port mitt på la-
dans långvägg kördes höet in i skrinda
med två hästar, så bred var porten,
och så lossades höet åt höger och
viinster innanför avbalkningar. Men

:rnittutryrnmet för'blev fritt och där
skulle man nu dansa.

Utanför lian bredde sig en liten öp-
pen gräsbevuxen plan och där ställdes

-långbord och bjöds svagdricka åt vem
som höll till godo. Ibland kunde rätt
rnånga bli fulla fram på natten, men
i så fall hade de haft med sig eget.

Yid ett mindre långbord hade min
man och jag våra privata i;^äster. NIin
man var Carl Cederström som senare
blcv landets första flygare. Men flyg-
ningen satt rcdan i l<roppen på ho-
nom, han hade vingar undcr fötter-
na. Folk str'ömrnade till från rnånga
håll diimte på öarna och han kiinde
alla, eller såg ut att göra det, flög runt
hälsadc, pratade lite och flög vidare.
Sornliga tog han metl 'sig till vårt
bord, diir det stod ltunsch och vatten.
Statare och torpare som hörde gården
till kom fram och björts på ett glas
purrsch eller två och skålade med oss,
Hustrurna var inte med, det hörde in-
te till. Sedan gick karlarna tillbaka till
kvinnorna, till rian, där dansen kom-
mit i gång. För musiken svarade en
gubbe med fiol, tänk att jag ltar glömt
vilken det var, och så vår egen Emil,
drängpojken rnecl dragspel, och det
lockade.

Den kviillen eller natten var Bruno
Liljefors och hans Signe med oss, de
bodde på Ingarö clet året, och några
till från Stockhohn, bland dem en
doktor, som övergivit medicinen för
kamratlivet och musiken. Han är död
nu. Där var också Carlander, en rik-
tig skogskarl, som kunde spåra älg
bara på älgens sätt att i förbifarten
nag-i3-l av ctt lör' om han råkade strö-
va förbi e tt lövtriirl innc i storsho-
gen. Det blcv ett litet måirke efter tåin-

derna. Och så var där en ung dam
som vi inte kände, men som hamnat
hos oss på något vis. Jag kommer ihåg
henues nervöst gälla skratt och hur
doktorn lutade sig emot mig och vis-
liade att hon borde ha en karl, men
att harlar var rädda för henne, hon
ville /ör mgcket ha en karl.

Ett miinniskoöde alltså. Hon var
ganska vacker men hon såg verkligen
ut just som doktorn beskrivit henne
-- stackaren. På ett eller annat vis
försvann hon sedan under natten:
kanske lyckades hon hitta någon. Inte
heller kunde jag hjälpa, inte mer än
jag kuncle hjälpa Nordlundskan.

Yi drack allihop med varandra och
tömde de srnå låga punschglasen och
jng begrundade min stora otillriick-
lis-hct hiir i viirlden.

I(orn med mig uppåt rian, för'eslog
ja5; flickan som vi inte kände och vi
gick över den shirnrande Jjusgröna
planen fram till ladans breda vidiipp-
na port.

Bland andra stod också Nordlund
där. Han såg mig inte strax, han stocl
och tittatle på dansen. Till sin nötta,
opressade men omsorgsfullt borstade
kostym med byxbenen nerstoppade i
ctt par grova stövlar, hade han en
svart klädesväst, såg jag, en viist av
mycket gott och till oc:h med fint klä-
de. Den knnde inte ha varit sydd åt
honorn, rlcrt lar åv lneta gamrnaldags
snitt och jag funderade ut att han
tn:iste ha iirvt den efter sin far eller
sin farf:rr,

Och tvärs övel denna pr.ydliga svar-
ta väst, sorn stack av mot kostymen
och ile grova stövlama, bar. Nordluncl
cn kloclikeclja av gulmctall från ficka
till ficka.

Han vände sig orn, fick se rnig, boc-
l<ade sig Iitt eller knappast älls, men
lrarlc r'äl sett att jag darrsal några varv
metl smeden Attacli och förstått att jail
g-ärna ville vara mecl, tog om mig- och
dansade ut, förde mig ut i virveln av
alla de övriga dansande.

Dansat hade jag gjort rätt mychet,
på studentbaler i Uppsala och på and-
ra baler, Men så bra som Nordlund
hade ännu ingen dansat med mig. De
grova stövlarna strök efler loggolvcL
så smidigt som om han rört sig bar-
I'ota. Med ens steg han ut ur- sin be-
drövliga vardagstillvaro och gled ut i
cn helt åtnnan, i ett liv av lust och
frihet. Mig bar han i dansen som onl
jag varit en fjäril på hans hancl.

Han sa ingenting och hdn såg hel-
ler inte pri rnig. I dansen hade han
rnig; utanför danstjn fanns jag- inte
me[,

--- Nor<lhurrl dansar ltra, sa jag.
Ilan svararle inte.
Musiken ltörcle upp, men bara ett
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ögonblick, och han stod kvar intill
mig.

-- Nordlund har klocka på sig i
rlag, sa jag, cnvist fasthållande vid
id6n 

- 
eller fördomen -- att man

l-rör konversera.
--- Nå, sa han, jag har ingen.
liedjan erv gulmetall var således ba-

ra hval som minne av en tid då han
(cller fadern, eller farladern) burit
klocka. Det var borta nu. Kanske jag
varit taktlös som talat om klocka . . .

Men nrusiken satte i detsamma fart på
nytt, jag såg- våran Emil dra ut bälg-
en ordentligt, han var svetiig i skjort-
iirmarna, han lutade huvudet mot in-
strumentet, lutade ner örat, lyssnade,
höll av -sin musik, njöt av den, dröjde
en sehuncl ännu, liksom uppfordran-
de, och kastade sedan loss, kastade
oss hancllöst ut i en snurrande polka.
Polha, den slia ha god fart, och mitt
i Iilungan av de dansande snurrade
Nordlund och jag, först framlänges,
sir baklåinges, vilket inte alla lyckas
rned.

Finessen, det är. baklåinges, I{avalje-
lcn blir axeln som runt runt, på en
så liten golvyta som möjligt för' sin
dam, håller henne i sin periferi, men
iindå tätt intill sig, buren, svängd som
på karusell. Baklänges och fortare och
fortare, och jag började taltpa andan,
trots jag den tiden var ung och som
sagt inte ovan att dansa,

- 
Sluta nu, Nordlund, kapitulerade

jag.
Hans svar kom knappt ens som en

viskning, bara en pust mellan de hårt
sarnnranpressade tänderna, en bris
il-enom skogen av kort, krusigt brunt
skiigg, men fullt hörbar:

-, Ä, skit !

Och där dansade vi. Det g-lesnatle
omkring oss. I(anske val Nor-dlund
l-rekant sorn mästirdansör och själv
r,ar ja;;- ju ny på orten, något lite nytt
att glo på. De stod och tittade på oss,
cle gav oss god plats och Nordlund be-
gagnade sig av det, övergick med ett
cnda steg till framlänges igen och tog
ell elegant snedd över hela golvet,
bort mot musiken, Jag såg- att våran
Iimil också observerade oss och såg
hur han beslöt att jäklas lite. Han
gjorde inte något uppehåll alls, som
man skulle väntat efter polkan, utan
grep direkt in på en vals.

Då blev det ju lite lugnare. En srnu-
la andrum. Nordluncl tog ett fastare
tag om mig, ett ägandcrättslag, och
så svävade vi på nytt bland alla de
andra och g^led efter golvet till de
smäktande valstonerna. Valser var
s;entirnentala den tiden, Aldrig hade
n:igon fört n'rig så bra och ingen harle
jas" följt så bta.

Men sedan blev det or.dentlig ltaus

i rnusiken, så att gubben med fiolen
och pojken Ernil fick ta igen sig. Ja,
det blev tyst. Yi stod inte långt från
portgapet Llt till grönskan och skogen.
Yalsen var slut. Men innan Nordlund
sliippte rnig-, tryckte han rllig' plötslig't
hårt intill sig, hårt så att det knakade
i revbenen. Jag såg på honorn, yi yar
ungefär lika långa, eller lika korta,
hur ni vill, och nu såg' han verkligen
ett ögonblick på rniD-, rne(l sina allvar-
liga mörka ögon in i mina.

Jesses, mumlacle han. Je .sses /
Så var clet ingenting' rner. Jag gick

tillbaka till bordet dåir min rnan och
vfira .g'åister satt. Nu var det så mörkt
som det kan bli en miclsomrnarnatt,
redan inom en halvtirnme skulle det
her ljusnat. Vid långborclet merl svålii--

drickat samlucles mång:r och tog för'
sig nr cle små kuttingarna och dracli
tö rstigt.

I-,ite avsides fich jag se Nordlunds
hustru. Hon yar ensanl. Horl s€rg ut
att inte s jälv vetrr hur hon vågat sig^

f rarn och inte heller f atta vad hon
hade här att göra. Stackare . Jaii-

kände mig skygg. NIen ingen I'icl vårt
bord sa: Vad cln åir tyst. I)är beråitta-
rles historier och skrattu(les nlycket
och trolig-en hurle ingen ens rnrirkt att
jag Yarit l;orta en stunrl.

Det hörcles också skratt och lite rop

bortifrån skogen, clär nattviolen och
I)yrolan doftar i mossan. Par om par
försvann ungdomarna. Eller någ-ot li-
tet gäng äldre karlar kring en liter',
sorn man ville vara i fred om. Kanske
blev det-rnusik i rian igen, kanske in-
t€, jag har inget minne av det. Små-
rlingom bröt Yi upp och niir vi korn
in, satte doktorn (eller om han kansl<e
aldrig blivit mer än medicine kandi-
clat) sig till pianot och fördjupade sig i
Chopin och sedan Bach. Men lite se-
nare övergav han Bachs sublima re-
gioner och började fantisera hit och
dit, ditt och datt. Och lite senare griit
han ör'er sitt förspillda liv.

Dagen därpå blev det i vanlig ord-
ning midsommardag. Yi fick höra att
Attack, smeden, supit sig fullare åin

någonsin och skränat och börjat trota
Nordlllnd mecl liniv. lVlen Nordlund
hade clrämt till smeden redigt, han
hade lyckats bli drucken han med och
jättestark. Så kniven, den hade flugit
ur han d på smeden och lite senare,
när kämparna försonats, hade de båda
glörnt var de befann sig när de konr
ihop sig och därmed även var kniven
kttnde yara tillfinnandes. Då hade det
varit ljusan dag. Attack hade gått henr
och sov viil fortfarande lilockan tolv.
Nlen Norrllur"rtl gicli inte hern. fnte
clå, rnesarnma, nej.

VI. GAMLA INGAROBOR

Emil Atrclcrsson i lilihuga.

I hrgarö-ticlningen kundc för några
år sedan låisas föliande annons: Emil
Andersson, Ekhaga, förrättar auktio-
ner, uppliöper skrot, lump och tom-
glas. Auktoriserad slaktare. Tel. Klack-
näset 36.

Annonsen ger en god bild av trmil
An clerssons liv och vet'ksamhet, och
det är inte utan, att Emil Andersson
kunde göra clen berömde romarens ut-
tryck till sitt: >>Intet mänskligt är mig
f rämmande.>>

Flmil Anderssons barndom och ung-
dom uppvisar påfallande likheter med
de gamla kärnkarlar som förut varit
föremål för vår uppmärksamhet i
denna tidning, t. ex. Fritiof Qvarforth,
Axel Carlsson och Axel Wennberg.
Och Emil Andersson språkar:

Ja, välkomna clå, herrarna. Ja, sc

de ii allt vådligt tjänligt med en bil, se.

Då kan man komma någonstans. Om
jag va en 20, 30 år yngre, skulle jag
allt ögonblickligen skaffa mej en liten
lastbil, se. Så nran slapp den långa vä-
gen till Återvall oih bnssen. Men gll-
bevars - de ska ju bli två turer i t'ec-
kan nu hitut i sommAr. Så de ä ju synd
att klag^a. * -
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Cur jag- ii fötld hiir på ön? - Nåi,

de ii jag väl inte. Men jag var bara fern
månader, när jag kom hit. Till torpa-
ren Johan Vilhelm Vesterberg och
hans hustru Gustava. l)e va mina godn
präktiga fosterföräldrar som då bodde
vid Björkvik. Inte så tångt härif rån.
Iikhaga alltså. Björkvik va torp under
Säby då, och Säby va ju i släkten Leu-
husens ägo. För torpet skulle t'i
göra två dagsverken i veckan framme
vid gården och dessutom 20 s. k. hjon-
dagar och fyra slåtterdagar. Fosterfar
lejde bort det mesta arbetet framrne
vid gården. NIen på äldre dar fick hun
ont i benen, blev ofärdig och måste gå
med två käppar jämt. Han hade inte
råd att hålla sig mecl dräng längre.
Det blev min sak att arbeta framme
vid gården i stället. Jag var då en 15

år garnmal. Och det var ett tung-t jobb
för en pojke i min ålder. Jag höll på
nred detta drygt ett år. Sen övergicli
vi till att betala arrende för torpet i
stället, och jag fick arbeta hemma i
Björkvik. Och därmed höll jag väl på
tills jag var över 20 år.

Skolgången då, den har vi inte
sagt något om än.

Skolgången ! 
- 

Ja, det va ju en
skolmarnsell på den tiden sorn hacle
skola i olika gårdar. På Björnö, Lång-
vik, Skälsmara m. fl. platser. En ay
skohnamsellerna hette Eva Lundberg,

Det var Emil som satt i höket och
redog*jorde för händelserna. Emil var
ännu bara sjutton år och alldeles höjcl
över det hela. Vi hade honom i ma-
ten och han hade ätit för sju, sa ko-
kerskan.

Någon dag längre f ram mötte jag
Nordlund ute på vägen. Han var sig
lik, sluten och stum, hälsade men lih-
som frånvarande och utan att blicka
upp. Som vanligt.

Den 24 oktober flyttade Nordluntls.
Sedan de gift sig hade de flyttat varje
tröst. .Iag gav barnen var sin strut med
gotter med på färden. Ingen av dem
tachacle, det hade de inte fått lära sig.
Modern satt uppe på lasset och sa ing-
cnting. I knät hade hon den sistfödcla
i en grå schal.

Norcllund sysslade framme vid häs-
tarna. Emil skulle följa till det nya
stiillet och föra hästarna tillbaka på
hvällen. Men Nordlund tog själv töm-
marna och så satte lasset i gång, han
gick bredvid i de grova stövlarna, lyf-
te en smula på mössan liksom ut i
luften. Denna flyttning förändrade ju
in.genting i hans liv.

Han hade sagt adjö tidigare, tagit
i hand och mumlat något ohörbart,
men utan att se på någon.

cll allnan Hukla Johansson kornnrer'
jag ihåg. NIen jag tror både Carlsson
och Wennberg har språkat om det
förut. --

-- Ja, så lärde jag mig slakta. 
- 

Av
vem? 

- 
Jo av Pelle i Idalen. En duk-

tig karl som kunde sina saker. Så for
jag omkring och köpte och sålde kött
i nästan hela skärgården. Det var ju
inget särskilt besiktningstvång på den
tiden. Och tänk så många gårdar och
så mycket folk de fanns i skärgården
då! .IaS for vanligen från Dalarö i sö-
der ända ut till Sandhamn. Nu ä går-
darna överallt nerlagda. Bara sommar-
bebyggelse. --

-- De ä lilart att man har många
rninnen av resorna till sjöss. Till och
från Nämdö framför allt. I ur och
skur, i snötjocka och i storm. NIen det
har gått bra alla gånger i alla fall. --
Ja, Nämdö-borna sonr jag haft väldigt
mycket med att göra, ä duktiga sjökar-
lar. Jag minns en gång t. ex. då jag
och en karl från Nämdö skulle gå

från Närndö till Sandharnn. Vi hade
en sliipbåt efter oss och linan brast,
då vi va på Gråskärsfjärden. De var
sydostlig storm. Iifter ett otal fåfänga
försök lyckades vi få tag i repändan
och pfi en bråkdels sekund slå en knop
och fick släpbåten med oss igen. --

- 
Baron Carl på Brunn kom många

gånger till Björkvik och skulle över
till Gillinge hur vädret än var. Det var
en förfärligt trevlig karl. Men hitta på
kunde hanl 

- 
En gång till exempel

höll han på att skrämma vettet ur en
av sina kamrater. Nlannen ville bada i
en vik. Knappt hade han kommit i
vattnet förrän det dök upp ett svart
föremål strax i närheten som i hastig-
heten uppfattades som en säI. Men då
mannen kommit upp på land igen,
fanns ingenting att se i vattnet. Han
gick ut igen. Och samma sak åter. Att
det var baron Carl, som låg bakom in
buske och drog i en lina som hade
förbindelse med ett svart klot, kunde
ju ingen tro.

- 
Och sen övergick du till affåirer

med skrot o. dyl.

- 
Javisst. Skrot-Andelsson är viil

rätt känd häromkring skulle jag tro. 
-

- 
Och att förrätta auktioner. De ä

väl några stycken du varit med om,
-- Ja, de ä allt åtskilliga. Bl. a. 28

syföreningsauhtioner. Både vid Pil-
hamn och Skälsmara. Så har jag ropat
åt landsfiskalen rätt mycket. En bra
karl att ha att göra med, landsfiskalen.

-- Men du har ju blivit kungl. ståt-
hållare på gamla dar också. Åt prin-
sessan Sibylla. --

-- Va? Strunt! Prinsessan har en
sportstuga här strax bredvid, som
gumman och jag ser till. De ä alltsam-
man, _-

H. GREIGARD
aulitoriserad installatör

for Ingarö elclitrislia

d is tribu Iion s förenin g.

,K- 
"i\.-

Tel . 27049

Irörresten. Jag kan inte låta bli
att berätta en historia. De var en
vårda.g för något år sedan. Prinsessan
va ute och hade några goda vänner
med sig. En av herrarna fick då se
mej och sa: >>Inte ska väl Anderssotl
behöva stå och vänta på oss hela dan.
\ri kan Yäl komma överens om var vi
ska lägga nyckeln>>. Så gick herrn och
jag en bit därifrån. Vi språkade länge
och mycket. De var en trevlig karl. *-_

När jag kom hem sa gumman som sett
oss. Du sa yäl Ers Kungl. Höghet åt
kronprinsen nu? -- Å tusingen! Va de
lironprinsen de? _._ Jag kallade honom
för herrn.

Emil Andersson ser milt leencle ut
över hagen, där träden nu knoppas
som bäst och låter blicken glida vidare
över fjärden, som glittrar så vackert i
vårsolens sken.

s. xt.

He';iar tlillaågare!

Vid behov av arbetsliraft till
Eder villafastighet r'änd Eder
till undertecknad sorlr utför alla

slags arbeten lid Eder

fa sti ghet.

Högak tnin gsfullt

A. ERIKSSON
Björkhamr"a, Ingarö

Tel. 280 36
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ll. SAGAN OM ETT TORP.
I förru nuntret.gous unrler orten-

stående rubrik förstu or)sn ittct i
he.rtittclscn 0nt torpert,n T'codor

ot:h ftans ftrrslrn Karoline. f i pri-

pckadc ctlt ski/dri ngen an drrras

Iiu i hclq och söcken harlc crt ctll-
mdn inncbörc| dri den pti t,tt ini-
ticrul sriff er)spegladc öbornus

slrnrrseln mu tillr)ero. Hdrmed qnd-

re och si.sIa rrr)sn ittt:t.
Tolv riksclaler bjudet ! första,

anrlra, tredje, kontant !

Nå, vål får vi för clen här räv-
sa xe n ? Ya ! Ingen som b juder ?

,la, jag beg'riper nog zrtt ni ä' lite rädda
1ör den här manicken, för lite rävah-
tiga ä' ni mest allihopa ! En riksdaler !

en å fenrti! 
- -Där var auktion på Teodors ägo-

tielar. På planen framför torpet var
slag-bordet utf lyttat. På det 'låg nu
alla Teodors viil vårclade verktyg och
,.,rnåsaker av alla slag. Där låS svåu'v
b o den s välfö rse d da upp sättning av
h1-vlar, stärnjärn, borrar, med mera;
rlåir låS murslevar, lod, och allt annat
soln tjänat Teodor under många fir.
Dåir fanns också allt som behövcles
för att bygga en god båt; allt ordent-
lig't märkt med de inbrända initialer-
n a G. T. \^,t. "Där låS även den fina
ritlersnäppan; vem kunde väl ha
runvändning för den nu? Där låS hans
l-''åda gamla lodbössor, som han och
hans förfäcier så länge brukat; och
b redvid i snön stod hans heligaste
t illhörighet, svarvstolen, som han
trampat så många varv.

Auktionsutroparen, den rappe och
rnunvige Qvarforth, gjorde vad han
kunde för att muntra upp humöret och
köplusten, fast kylan bet och munnen
var blåfrusen. Från när och fjärran
hade rnan kornmit pulsande i snödri-
Yorna, för att vara med när den gam-
le enslingens bohag skulle försking-
ras. F-örsta, andra, tredje !

Skymningen låS blålila över snön
när allt var slut. Borta var allt vad
en idog skärkarl ärvt, förvärvat, eller
skapat. En enda sak var bortglömcl
och kvar, der Carolinas lönn låg
den slitna handkvarnen, men den ha-
de väl knappast något värde längre.
\rinterhvällens mörker gömde snart
spåren av invasionen, och när natten
liom, kunde man tycka att allt var sig
likt som förr. Där låg torpet, tyst; och
tlär låS gärdselboden. Döda? nej
visst inte; ty ett gammalt torp har sin
sj ril,

Kijlden linåippte i knutarna; det liit
som om de grå viiggarna ville sliga nir-
g-ot; och sfi var det ocksir.

Orn nirgon tror att ett gammalt tirn-
merhus inte kan tala, misstar han sig'.
Det lian rlet visst; och clet har också
inycket att förtiilja; om rnan bara rir
tillriicl<liS-t lyhörd att uppfatta och
I'ijrstir det. I)en förmå.,,-an hade nu Ca-
rolinåls lönn, och vad tlen hörcle den
Il'rillen, kan du, ifall rlu har clet rlltta
sinnet lS.ssna dig till, offi rlu clt vacker
s;ornrnarrlag szitter dig netl under clen,
ot'h frjrsöl<er tyrla suset i löven.

Sri hrir har jag sjiih'tolkat berättel-
sen; och nog- tror jag den. Här har du
rlt'n !

.In, tlu svarvltod, nlr ii'vi ellsant-
rna hiir pir ltaclien ! \'a ska det bli av
oss nrir nu gålrnlingen flyttat ?

Det va r torpet sont tala de.
Hör clu, eller sover du ?

Ne.i , ltoden sov inte; men 4ldrig^
Iurde rlen våintat att det garnla tirn-
rnerhuset skulle siiga något; det hatle
altlrig hiint förr.

NåjA, -- fortsatte torpet --__ dr-r åir
ju g'arlsku Lrng, och kan leva länge åin,
last du ser lite bråicklig ut; rnen jag
l<änner ntig skröplig, även om gam-
li ng-en nog- gjorde en hel del för att
vårda mig. Jag känner att jag fått
röta i min ryg'g-; och det låir viil ingen
llu vilja bota.

Sv:rrvboden visste inte riktigt vacl
som passade att svara en så respekta-
bel åklring-; rnen något borde den ju
siiga :

.f{1, jag förstår nog inte riktigt,
allting åir så underligt nu; rnen sli-

ger du att gamlingen flyttat ?

Ja rlu, sir är det. Han hade t jåi-

nut ut, och det har nog jag ocliså; vi
åldrades tillsarnman, han oc:h jag. Han
var nu inte den första sonr ägde mitt
hiign; hos rnig har fler människoöden
sett sin början; och även sitt slut.Jag
har varit ett med deras glädje och
sorg'er. Det åir det som gör att ett garn-
rnalt torp f irr en själ; som lever kvar,
iiven orn clet står övergiyet. J a, clu
svarvltod, du kan nog inte riktigt för-
,stfi tlen saken; jag pratar kanske lite
för filosofiskt, men sånt liir marl sig
i gott urngänge.

Nu tychte boden att den kanske
liuncle våga sig på att hävda sig, och
därför sacle clen:

Det clär du nämnde om en sjäI,
som du hallar det, kommer mig att

fundera om inte jag också har en sån',
för jag har så ofta, när gamlingen lev-
de, hört något underligt som surrat
inom mig'.

Åhri tlu ! clet var nog llara hans
svarvstol som var i farten; men nu rir
rlet slut rnecl tlet ocliså. Nåja, du har
llog uträtt:rt ditt värv, sir clu lian varA
nöjd iinclzi; iiven om dtr inte hunnit
min ålder.

Törs jag fråga, --- sa nu svarvbo-
tlcn hur gammal åir du egentligen?

Ja, eftersom du frågar kan jag
tala om att jag strax fyller hundra årr.

Det var en rask dräng vid gårclen sorn
fog-ade mina knutar. Han hade förut
varit skeppare, men sökte nu en lug--
nare tillvaro. Nåir han flyttade in hos
miS', liiincle jag att jag börjarle ett nytt
liv. Du sl<a veta att då jag fåilldes ltfi
rnalmen, clåir jag vuxit upp bland res-
lig timrnerskog, trodde jag att mitt liv
var slut, men så var clet inte; jag flyt-
tades bara närmare clem som vårdat
mig, och som behövcle mig". Ja, det
Yar en annan tid det, för då l<iinde
Inan att man betydde något; clet rniirk-
te jag strax av vacl jag fick vara med
orn. Mitt timmer doftade ännu av färsk
Iiåcla, tlen nyårsclag, när min idoge
byggare gifte bort sin dotter med den
unga torparen i Idalen, det torpet
rir förresten jämngalnnralt med mig.
Den dagen gick clet lustigt till, rnå du
tro. Bästa spelmannen på ön, den
muntra mjörlnardrängen Gabriel, på
F'agerholm , - 

han var far till garn-
lingen som nll dog, gned sin f ela
till dansen; och nåir första supen togs,
sjöng han därtill: >Ack! Om vi hade,
goa'vänner, en så ungerskt vin för
vår strupa>> 

-. 
Jag^ shulle nog inte

liornmit ihåg clen strof en, onl inte vi
timmerhus hacle clen gåvan att rninnas
vad vi hört.

Yill du höra rnera om clen ticlen,
svarvltod ? Nfi, du nrå tro att allt var
inte lust och glädje; där vAr också
bistra tider av nödår och Annan ofiird,

tlet förstod jag väI, .-- men då ktin-
de jag att jag betydde desto mer. I_in-
derligt nog yar man då rädd för var-
gen ! Det var nu inte jag, som var gam-
mal bekant rned honom. Men när fol-
ket om morgonen på spåren märkte
hur han strukit omkring mina knutar,
sen han försökt sig på att komma in
i lagår'n, sågo de funclersamma ut.
Nej, vargarna tyckte jag inte var nå-
got att vara räclcl för; dom var mera
hungrig:r än förståirdiga; det såg jag
nog en nlarsdagsmorgon för längese-
dan, clå cle jagade en råiv här förbi,
nedför sArldbacken, ut på isen. Du rnå
tro att det var en ringdans! Åtskilliga
gånger gick drevet, och räven hade
nog strax struhit med, orn han inte
varit listigare än de, och begagnat sig
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av ntiijligheten att ncre pii isen stol)l)u
och viinda i den frusnu hiistspillniug-
en i körvägen på fjärden. Nledan varg--
arna sladdade utefter isen, vann räven
lite försprång; nåja, det {örlorade har-r

nrir jakten kom upp i skogen, och diir'
blcv han efter några resor borta.

Tycker du att jag är för pratsam
svarvbod? Ja, vi åldringar blir nos'. så
med tiden, av vanan att prata med oss
själva. Den vanan hade också g-am-

lingen, när han fundersamt vandrade
av och an pir mina nötta it-olvbräder;
han utbytte sina tankar med den sottr
bäst förstocl honom 

- 
med sig själv.

Jag hörde nog alltsarnman, men det iir
för långt att beråitta; nu är jag- trött
och känner att rnin tid är inne att
sova. Gocl natt svarvl-rod ! och tacli för
en gången tid.

Gode lyssnare! Tro nu inte att det
gamla torpet diktat allt detta, allt iir
dagsens sanning, 

- 
dåirom kan ni va-

ra förvissade. För att ni nu inte vitl
sagans slut skola bli lämnade ovissir
om torpets vidare öden, dröja vi än-
nu litet under Carolinas lönn. Låt oss
dock behålla sagoståirnningen, ty sagan
iir sanningen närmast.

Svarvboden vaknade ur sin frusna
vintertillvarol det var vår, och allt var
som det varit alla vårar. Marssolen
smälte snön på spåntaket; björken
skiftade i lila; hasseln hade redan
brådmoget, med sina brungula häng-
en, visat sin livslust; lingonriset stod
där och skröt med sin grönska, och
sina övervintrade bär, 

- 
visserligen

smaklöst fadda, rnen förförisht mörk-
röda för den omisstänksamme, Ska-
torna byggde som vanligt sitt bo i Ca-
rolinas lönn, och talgoxarna, 

- 
sonl

visserligen alla årstider pratar all möj-
lig gallimatiåS, 

- 
försäkrade att nrr

var den rätta våren kommen; nu sorn
aldrig förr.

Svarvboden kände sig v'isserligcn
hemma i allt detta, men ändå var ej
allting sig likt; det var något som
saknades. Och värre blev det! Våren
var nästan gången, rnen ingenting
hände, som vanligen brukade hända.
Nu var ju den tiden inne när torp-
täppan skulle ansas; men gamlingens
örtsängar lågo där orörda. Åkerlot-
ten, där han brukade sätta sina bruna
bönor, väntade förgäves; .potatistäp-
pan i backen, skräpade med fjolhös-
tens murkna blast; och den okynniga
kvickroten, som aldrig vet sin rättn
plats, klev ogenerat upp från dikes-
renen, in på områden, som den aldrig
förut fått beträda med sina snikna
rötter. Nej, nu var liden ur led; rlet
kände svarvboden.

En dag, när gullvivorna stodo clär,
med sina solgula kalkar, vänligt leen-

cle åt allt och alla, häncle dock irågot.
Ångbirten hacle rlyss lagt till ltere vitl
llryggan, och uppför backen liotnltro
ett pålr miinnislior. Det var i alla fall
en hlindelse tyckte svarvl)orlen; ya(l
kuncle det innebära ? De yoro inte pre-
cis lika clet folk clen förut sett; rnerl
allting yar nu också så ''förändra't.
Runt kring det gamla torpet gingo de,
nyfiket synande; så srnilrlingorn upp-
tåickte de också svarvboclen, tliir den
lirg- invid bergslänten. Seclan försvttu-
no cle nedåt viken; och dåir stocl bo-
clcn, åter ensarn med sinu fundering-
ltf' 
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n'Iidsornmarticlen nalliades. Nu vålr
det liv och lust över allt; även på clet
f:rgra Ingarö. Kanske inte den helg-
stärnning, sorn i gamla tider återkling--
ade i Irsalmistens dikt: >>Den bloms-
terticl nll komrner, nre(l lust och fåig--

ring stor>>; nej, g'runcltonen var nog
en annal]; ntell rlet var ocksfi an(lrår
rnåinniskor sorn nu tog paradiset i be-
sittning, storstaclens 'nlällni,skor;
som rlog gladdes åt natur-ens behag,
men som lianske inte riktigt förstoclo
att känna den rätta vördnaden för de
strävsamma förfäder, vilka en gång
krökte sina ryggar, för att för sin fa-
miljs båirgning, odla cle små filierll'c-
l<or, diir nutidsmiinnislian dåsade bort
sin sornmar i g'röngräset.

'feodor och C,.arolinas gamla torp
hade är,en fått sina stadens flyttfåg-
lar. Gåirclselhoden, som fått nymålade
fönsterbågar, 

- 
och tapeter ! hacle bli-

vit upphöjd till boningshus; ja, det
var förvisso en ny ticl som kommit.

IVIen torpets saga nåirrnade sig- sltr-
tet.

Iln vårmorg'on väcktes gärdselboden
av shatornas förfärliga väsen i Caro-
linas lönn, där cle släpade hvistar till
sitt nyss påbörjade bo. Yad var nu pär

fåirde? Torpet låg diir som förut; merl
vad stod på? Det bar sig så besynner-
ligt åt, tyckte boden. Nog hade det
förr rökt rlr cless gamla skorsten, men
nrl rökte clet ur alla dess grå knutar !

tlnderligare blev det, ty strax lyste clet
i fönstren, som aldrig tidigare; och
sllart slogo rödgula lågor ut, som sök-
te sig Llpp rnot takfoten, torpet
brarln ! l)en grå mossall mellan stoc-
karrra lyste som vitgula ränder; fön-
sterb ågarna flammade som pörtstic-
lior; clet knastrade och kved i det
g^årnlår timret. I)en förut b åg'nacle tak-
fisen, b ågnade iinnu rner, och snart
försvann den under takpannornas
lilirrande, in i torpet, sorn nu slog ut
sorn en stor fantastisk vallrno.

i Något sårdant hade svarvboden ald-
rig' förut sett; tnert niir den sista lå-
il'an söl<te sig upp utefter torpets skor-
r;ten, sonl nu var iika svart utanpå som
inuti, kom boden att minnas vad tor-
l)et erl gårng sade den mörka vinternat-
tcn efter gamlingens bortfiird; och då
troclde rlen sig ha funnit ltågot, när
den tåinkte:

Det Yar nog torpets själ som gav
si.q' aY !

Virrsolen ly'ste o;., backen, diir tor-
I)ets gråstensmuracle bakugn stod
livar, me(l sin skorsten pekancle som
ett finger upp mot oänclligheten. Octi
nll Eir sagan slut. Den nya tiden är
ingen saga, men svarvboden, och
(larolinas lönn, leva ännu.

V. FRAN FLYDDA TIDER.
Allmåinhetens intresse för cle kom-

rnurlala frågorna har nog i alla tider
varit il^altska varierande. Det dagliga
ruiinarbetet rignas siillan en tanke av
dem, sorn icke äro direkt engagerade
i detsArnllla. Det måste vara något sen-
sationellt orn intresset skall littntra
vak n a.

Så iir tlc't nll, och sir har clet varit
förr.

Här sliall nll berättas någ-ot om, httr
man på 18110-talet sökte stirnulerra den
domnan(le rnetlborg'årrantlan och saln-
tirligt visa prov på tletr titlc'trs stitt
att skriva kungörelser.

Söndagen rlen U nraj 1836 upplåistes
följancle kttng-örelse i Ing'arö k1'rka,
eller, :oln det då hette, Pilhamns ka-
pell:

>I dag fjorton dagar till ping-stdagen
tlen 22 clennes efter slutad gudstjänst

hålles den årliga Valborgsmässostiirn-
man, då icke allenast kyrko- och fat-
tigkassans räkenskaper utan även för-
tcckningen över de under året influt-
na lasarettsmedlen komnrer att grans-
kas och un derskrivas, vartill f ö rsam-
lingens ledarnöter härmed sammankal-
Jas.

Yid samma sockenstiimma liomma
soclinemlinnen att i enlighet med Art.
5 S 44 av Kungl. Maj :ts nådiga för-
orclning angående brännvinsbränning
av den 19 juni 1835, tillfrågas huru-
vitla de anse nödigt att någon krog-
inom församlingen bör indragas eller
icke samt huruvida varlf rej dade per-
soner må tillåtas bo inom församling-
en samt om icke en mindre plikt bör
åliiggas var och en röstägande försarn-
lingsbo, sorn finns i kyrkan den dagen
scckenstiimma hålles och icke i stäm-
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rnuu inliottttuer'. Slutligcn bliver tlytt
sexmannaval.> Så lytlde kungörelsen
och dess uppläsning hade till följd
att till pingsttlagens stäuuna hade in-
funnit sig revisorerna, herr G. Lus-
kou och bonden J. G. Öhlin samt
dessutom 3 andra bönder, Efter en ut-
förlig beskrivning över revisorernas
utlåtande och de olika kassornas till-
stånd, följer så i protokollet medde-
lande att de närvarande tillfrågades
>huruvida de ansågo av nöden vara
att någondera av de tvänne inom för-
salnlingen varande krogar bör indra-
gas eller icke, men i anseende därtill
att Herr Baron Cederström, vilken
rless:r krogar tillhöra, icke var tillståi-
des och socknemäunen, Herr Baron
ovetande, icl<e ville indraga någon av

dessa krogar, stannade man endast vid
rlet beslut att de näringsidkare å de-
sålmmå, nrera sorgfälligt än hittills
skett,. borde iakttaga innehållet av fö-
renämnda kungl. förordnings 48 $ där
det tydligt läses att under sön- och
helgdagar må på landet brännvin ej
försäljas varken i parti av vem det
vara må eller i minut på gästgivargår-
tlen och andra minuteringsställen,
utom vid måltider till resande och
vägfarande. Bryter någon häremot
plikte första gången 20 riksdaler ban-
ko, andra gången 40 riksdaler banko
och tredje gången förlust.av rättighe-
ten.>>

Därefter heter det att det ofta hänt
att en och annan vanfrejdad person
liingre tid fått kvarstanna i försam-
lingen och understundom snatteri och
tjuvnad, ntan att åtalas, blivit begång-
ne, så överenskommo socknemännen
till förekornmande härav att den, eho
det vara må, som låter hos sig skatt-
skriva vanfrejdad person eller tillåter
sig att en sådan mindre godkänd per-
son inom dess brödlag få bo; skall vid
l'örsta brott mot sjunde budet den van-
frejdade begår, genast skilja honom
från sin tjänst, då icke heller någon
annan församlingsbo äger rättighet
att den vanfrejdade hysa vid äventyr
att själv få ikläda sig skyldigheten er-
sätta allt vad en sådan, för samhällets
vä1, skadlig person under sitt vistande
i församlingen kan förorsaka.

Härefter upptogs frågan angående
skolkandet från stämmorna och där-
om anföres följande:

>Sedan både ordföranden och soch-
nemännen mer än ofta haft tillfälle er-
fara den ledsamheten, att högst få av
församlingens röstägande ledamöter,
ehuru bevistande gudstjänsten den
dag, sockenstämmor hålles, i densam-
ma infinna sig, beslöts nu att en mind-
re plikt av 16 skilling banko för dylik
uraktlåtenhet hädanefter, kommer att
faststiillas.

Bröderna Säflunds

ÅrERl
och grustag, Brllltn, Ingarö.

I-,e verera r yid bitvlig grus, singel

och byggnadsmaterial.

Tel . 16 29 84, 16 12 03

eller 27 0 31

Hildi

Inguröbor!
Vid inköp av hHider r'äncl Etler

med fortroen de till

ng
llerukonfeklion

Herrehipering

r lil. beställniugsskrlidderi.

trolkungagatan 98

(i niirheten av llusshållplatsert)

Till denna plikts erliiggande gör sig
således en r'ar skyldig, som socken-
stärnrnodagar är i kyrkan och Lltan la-

S*a och för ordföranden tillkännagivet
förfall därifrån utebliver.

Denna plikt Llpphämtas av sexmän-
nen.

Klockaren och kyrkvaktaren tillhö-
rå, att se efter dem, som vid $uds-
tjänsten varit närvarande och anteck-
na dem, som från stämman utebli. De

influtna pliktpengarna delas så att 7/t

tillfaller kyrkan, 7/,t fattigkassan och
den återstående trediedelen delas mel-
lan sexnlännen och kyrkobetiäningen.

Det förefaller verkligen som denna
>>röstplikt> haft åsyftad verkan, åt-

minstone till en börian. Tidigare hade
det hänt att stämmorna Inåst Llppskiu-
tas ända till 3 gånger, ,rdå ingen sig i
stiimman infunnit>>.

A. Z,

Carlsson

bästa gödseln

Htinsgödsel

AB. A. MOBERG
Rörledningsa ffår

N{ a riehäll svä gen 1 I

Tel. 16 1146

EKTORP

/l e k o rt7 rn e n d e r a.s

Lösning å rebusen å sid. 5

Skoll lngorös vollen rinno till Gusfovs-

berg, konske vi måsfe gå över Kolsfröm-

men efler vollen.

IN GARÖ B ORNAS
gamla inliöpsl<iilla av Jilrnyaror.

llusgerårl, I}5'ggnadsrnaterial samt

allt för Sport, Fislic och Jalit är

Aktiebolaget

Pripp & }lolmborg Eftr.
Flornsgåltan 31 Stockholrn

Order Tel . 41 73 18
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I.ryGAR OBOR !

röp KvAIITET HoS

Innan Nt tar bussen hem - proaiantera
rOi vår välsorterade livsm ed elsb uti k

Folkunsogoton 11 4-l I 6.Folkungogoton

RAGNAR
NILSSONS

SPECERI. &

DIVERSEHANDEL

KoIström

Tel. 27003 och 27054

Meltr<er Dahllofs

Speceri- &

Diversehandel

Tel. Orsundet 45

Saby

Diversehandel
Rune Gustavsson

Rekommenderas

Tel. 28002

Uallbo Cement-

& Byggnadstlaror

Ätervall, Ingarö

Tillverkar alla slag av cement-

varor. Levererar grus, sand

fyllning och byggnadsmaterial.

Till kunder och medlemmar

å Ingarö sändes varor med buss

KONSUM
Gustavsberg

Diversehandel

Eknäs, Ingarö

Tel. 44058 Tel . 2807 4
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Byt då rill vår tysftyllonde
klosetf nr 3O7
Den är nämligen nu som standard
utrustad med en ny tystfyllande och
snabbstängande flottörventil som är
okänslig för tryckvariationerna i
vattenledningsnätet och säkrad mot
angrepp av allt slags aggressivt vatten.
Även spolsystemet i övrigt har för-
bättrats för att göra det tättjus-
terat och tlriftsäker.t under. alla
vatten- och tryckförhållanden

%

%=
'tiåen ind,ustri i folkhcilsans tjcinst

Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall
52 0B 60 t3 I 5 69 72630 582 65

tystfyllande... snabb.
stängande. . . Iättju.
sterad. .. driftsälcer...

Flottöraentilen, IV A
Endast på Gustavsbergs klosetter
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