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vik en egen kyrka.
Lansstyrelsenhar tidigare
gett ti[stand till att flytta
den gan a gravplatsen.Det
har gjorts efter att HaverdSingii fiirsamling beslutat
stanga Hallstaviks kyrka,
de man beslutat att bygga
en ny kyrka i anslutningtill
fdrsamlingsgerden.
1915var Fredrik Grewin
aiveringenjor och teknisk
direktdr vid Holmens bruk
i Norrkbping. Ar 192?blev
han disponent vid Hallsta
pappersbruk och hAr var
han verksarn fram till sin
ditd 19,14.
Som disponent vid bru-
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ndenpawww.norrteljetidning.se
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I Hallstavik egnade sig
Gerda at tnodling pe falten ner motvattnet nedanfiir disponentvillan.
Paret Grewin bodde
fram till sin ddd i Hallstavik. Niir Fredrik Grewin

va. blandandra
Nervarande
kyrkoherde Mikael PAlsson, aven Sonsonentill makarna Grewin, Jan Grewin,
som hrill tal om farfaderns
och mormoderns liv och
Fredrik Grewins tid som
disponent vid pappersbruket.
Paret Grewins nya gravplats ligger strax utanfiir
sddraingengetrti Haverit
kyrka.
GunlIa nhkLlndetitm
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Freddk crswln och hans
hustru Gerda bodde i
disponentvillan i Hatlstavik. Bede Fredrik och
Gerda Grewin Yaxte upp i
Malmii. Hon kom fren ett
grosshandlarhemoch hans
far Yar son till en ridhusYaktmiistare. Paret gifte sig

Sodan menga ir tlllbaka
iar giddan Ya t torsvul}
n6n fran ytteFkergatden.
Nu vlll Rdder-Sk rft fle
kovadsomrede dra lgeng
ett prolGkt ftil att ddda
4iddan.
lnsela von Me[6n er fastigietsdgare p6 Rtider, sorn
ligger i det yttersta havsbandet.
Hennes familj har varit
sommarboende i omradet
i generationer.
- Nar jag var barn kastade min far efter giidda
pA Rdder. Som vuxen har
jag lagt nAt, men sedan 20
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er tillbaka har gaddan varit
helt fdrsvunnen, berattar
Ingela von Mel6n.
Hon var en av initiati\.tagarna till en frskevdrdskonferens nyligen, diir bland
annat fiskbiologenChrister
Olburs, lAnsfiskekonsulenten Henrik C Aldersson,
ordf<irandeni Ostra Svealands fiskeiigarefiirening,
Sture von Schewen, samt
skergerdsstiftelsens Sten
Siiderlund deltog.
- Det har funnits en vanmakt i flera 6r med fiskev6rden, och pA senare 6r
har det h?int en hel del pA
omradet. Menga faktorer

har bidragit till att giiddan
fiirsvunnit, och generellt
sett har fisket minskat i
hela Ostersjiin. Det narmaste jobbet iir nu att se
vad vi kan giira, sagerIngela von Mel6n.
En a|tobgrupp frin flera
skargardar ska nu jobba
med ett projekt fdr att fa
igdng g2iddodling.
Var odlingen ska hAllas
ar annu sa lenge oklart.
- Med det hoppas vi att
niista sommar ska vi ha
geddor att satta ut, sager
Ingela von Mel6n hopptullt.
Chrbtha Gunnar6son

