
,,oergax~
,~rt~- 197~



GUSTAVSBERGAREN

Årgång 33 nr 1
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Engströmer
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,
13400 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00. Postgiro
27 51 73-3
Övriga i redaktlonskornrnitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Pren.avgift pr år 12 :- utlandet 1 5 :
Tryck: Axel Abrahamsons Tryckeri AB
Karlskrona 1975
Pris 2:25

Gustavsbergs
Fabrikers
150-årsjubileum

UR INNEHÅLLET:

Gustavsberg - 150 år 2

Red. kommenterar 3

Företagsnämnden 4

Det hände för 25 år sedan 7

Vi gick i pension 1 2

Gustavsgården 10 år 14

Saltstänk 1 5

Vinterglädje utan vinterväder 16

Konsum-Domus 18

Bildorientering 19

KF:s provkök 20

Semesterresa till Sovjet 22

Ett ögonblick redaktörn 24

Mölntorpsglimten 25

Idrott och viktigt besök 26

Oxelösu ndsrapport 2 7

Pa~o~nytt 28

Tack och om en sommarkatt 30

Omslag: Den dag då det var snö
- nyårsafton 1974, Aspvik

Gustavsbergs Fabrikers 150-årsjubileum har vi beslutat fira i
år, 1975. Det var 1825 som grosshandlare Herman Öhmans
anhållan hos Kommerskollegium om tillstånd att "vid Gus
tavsberg säteri på Värmdö få inrätta och driva fabrik för alle
handa Porcellainer" beviljades. Byggnation och anställning av
personal påbörjades genast och 1827, som tidigare nämnts
som startår, kom det första porslinet ur ugnarna.
Jubileet firas under året med olika aktiviteter. Under våren

och hösten kommer s k Museilådor med pjäser ur Gustavs
bergs egna samlingar att visas på dom 34 största Domusva
ruhusen. Produktskyltar, som illustrerar Gustavsbergs histo
ria och aktuella plast- och porslinsprodukter och skyltar för
skyltfönstren med historiska och aktuella produkter kommer
att skickas ut. Privata glas- och porslinshandlare får liknande
material.
Till jubileet har vi gjort en affisch i färg med 120 tallriksde

korer från 1825-1975, som kommer att säljas bl a på Do
mus, Keramiskt Centrum, i personalbutiken och på Birger
J arlsgatan.

Successivt presenteras jubileumsservisen Kungliga Slott i
benporslin (en replik på en 1830-talsservis från Gustavsberg)
och andra nyheter.

I mitten av april beräknas man öppna en utställning "Por
träl/ av en industrikonstnär, Wilhelm Kåge" i Keramiskt
Centrum. Där kommer också att öppnas en permanent del
som visar Berndt Fribergs stengods.
"Kök och badrum 150 år" är en utställning, som öppnas se

nare i vår, också i Keramiskt Centrum. Den kommer att visa
några äldre köks- och badrumstyper, men tyngdpunkten lig
ger på moderna kök och badrum med Gustavsbergs produk
ter.

På nationalmuseum kommer jubileet att manifesteras vid en
utställning 7 oktober 1975-11 januari 1976. Den sker på in
bjudan av Nationalmuseum i nära samarbete med Gustavs
bergs Fabriker. Det blir en historisk del, en del med individu
ella konstnärliga insatser på konstgodssidan och en del med
det moderna Gustavsberg med tyngdpunkt på offentlig miljö,
VYS- och plastprodukter.
"Kulturen" i Lund - Kulturhistoriska Museet vid Tegner

platsen - förbereder också en utställning med gustavsbergs
porslin under hösten. Willy Maria Lundberg har en fin sam
ling gammalt Gustavsberg på Träslottet i Arbrå, som hon
själv har samlat och som kommer att visas under säsongen
från maj till september i sommar. ·
Det blir också en stor visning på PUB och på NK ställer

Lisa Larson ut unikt stengods 21 februari. Dukade bord visas
på Sverigehuset i slutet av året.
Vi har också gjort en film med Allan Edwall i en ensam roll.

Vi får följa honom på en vandring genom fabrikerna. Den är
kombinerad med ett avsnitt för Husmorsfilmer. Den skall na
turligtvis visas här, men också på våra försäljningskontor i
landet och genom kooperativa och andra kanaler.
Vi håller också kontakt för att intressera massmedia, spe

ciellt pressen.
Och fest för oss som jobbar här skall det naturligtvis bli.

Med underhållning och dans och "utspisning", när det blir
varmt och vackert kring Keramiskt Centrum. Men det får vi
återkomma om, när allt är klappat och klart.



Fredagen den 7 februari, en kvart över sju, är det snö
storm över Farstaviken. Det, mina vänner, är en sensa
tion i denna vinter som närmast kan betecknas regntid.
Fem vintrar har gått utan att den "nordiska kölden" har
lagt sig tung över mellansverige. Till ledsnad för alla dem
som älskar vita vidder och tuffa vintersporter. Vi minns
gärna men kan inte längre skryta med våra lyckade RM
och DM på skidor i vår underbara skidterräng. Vårt tra
ditionsrika bandylag kan sällan eller aldrig bjuda på
spännande matcher på Ekvallen eller Ösby träsk. Där
för är det glädjande att den nya "konstfrusna" kan ge
den vinterfröjd och stimulans, som ung och gammal be
höver, se bilduppslaget.
Hela hösten har regndiset vilat tungt över viken, el

spåret har ringlat sig blött och lerigt genom gustavs
bergsskogen, klafs, klafs säger det i mossmarkerna när
vi söker oss ut i naturen - vart tog vintrarna vägen -
vad har hänt med vårt kalla, friska vinterklimat?
Det är redan vår i luften i början av februari och alla

knoppar står sprickfärdiga och gräsmattorna grönskar.
Gustavsgården har firat 10-årsjubileurn, tänk vad ti

den går och just som tidningen skall gå i tryck, firar fa
briken sina 25-årsanställda, vi får bilder från den festen
till nästa nummer.
Fabriken firar 150-årsjubileum i år och det kommer

att prägla även denna tidning. Vi skall bl a under 1975
ge ut ett utökat jubileumsnummer till Midsommar.

Vi har bytt tryckeri. Gamla fina "Olofssons" som
tryckt vår tidning mer än ett kvarts sekel har övergått i
ny ägo och Hedwig Olofsson, som tagit hand om tid
ning och redaktion som en kär, personlig vän, har av
gått med pension. Vi tackar varmt.
Axel Abrahamsons Boktryckeri i Karlskrona trycker

nu Gustavsbergaren och vi har i och med det även bytt
tryckmetod. Denna tidning trycks alltså inte längre i
boktryck utan med offset. Lite vemodigt kanske, men
trycket ger större möjligheter för bilder och färg.
Gösta Dahlberg berättar vidare för oss om året 1950,

sett ur hans och Gustavsbergs synvinkel - en uppskat
tad läsning. Hilding Engströmer försöker att locka ut oss
i skogen och leta efter ett stycke vacker natur vid grän
sen till Gustavsbergs marker och Elis Sander har gjort
en intressant resa till Sovjet och träffat framstående rys
sar.
Mölntorp och Oxelösund har haft lyckade barnfester

och Margareta har gjort reportage på KFs Provkök och
har mycket att förtälja.
Vi hoppas att ni finner något i tidningen som kan in

tressera er och glöm inte att läsa om Anna i Långdalens
övergivna sommarkatt. Hur många sommarkattor blir
övergivna när hösten kommer? Vi måste skärpa oss -
djur är inga leksaker.

Vi ses i vårnumret.
Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 10 december 1974
Gamla Kontorets konferenssal

Nya frågor
Bo Broms meddelade följande personalförändringar: Verner
Mårtensson har övergått till KF:s industrisektor.

Vid sidan av sin befattning där har han från 4/12 påtagit sig
att på deltid vara platschef vid vår Oxelösundsfabrik, då Alf
Öhman är sjukskriven tills vidare.
Torbjörn Schön har efterträtt Verner Mårtensson som pro

duktionsteknisk chef och utnämnts till överingenjör.
Ingenjörerna Hans Andersson, SPF och Gösta Westh,

HPF har utnämnts till överingenjörer.
Distriktscheferna på YVS- och VA-försäljningen Eric Fors

gren, Göteborg, Berndt Modig, Malmö och Arne Rådberg,
Stockholm, har utnämnts till disponenter.

AI/män översikt
Inledningsvis pekade Bo Broms på att vi både i Sverige och i
Europa i stort nu befinner oss i en konjunkturavmattning. I
fråga om kapacitetsutnyttjande har byggbranschen haft ett
ganska svagt sista halvår. Nedgången för nybyggnationen tor
de innebära cirka 70 000 nya lägenheter i år och vissa tecken
tyder på att en uppgång kan komma först 1976. Konsum
tionssidan har hållits uppe bl a genom statliga stimulansåt
gärder och vi ser med tillförsikt på det kommande årets för
säljning av våra konsumtionsvaror bl a bör sänkt statsskatt in
verka positivt på konsumtionsbenägenheten.
KF:s totala försäljning under 1974 torde överstiga 15 mil

jarder, men för att genomföra tänkta investeringar har man
gått ut på världsmarknaden och lånat 40 miljoner dollar. Des
sa pengar kommer bl a att användas till industrisektorns fort
satta utbyggnad.
En genomgång följde av våra olika sektorer och bl a fram

kom följande:
SPF har fortfarande hygglig efterfrågan och behöver för

stärka sin lagerberedskap.
BKF har kraftigt ökat sina lager av badkar och hoppas nu

på att de intensifierade försäljningsaktiviteterna skall ge resul
tat. Kyldisk har ej tillfredsställande beläggning och har för få
långsiktiga order.
Fristad kan notera en vikande avsättning det sista kvarta

let, vilket hänger samman med byggbranschens nedgång.
Oxelösund har en god efterfrågan på tryckrör, medan av

loppsrören minskat på grund av nedgång i flerfamiljshusbyg
gandet.
Mölntorp har ökat sina lager, bl a beroende på export

marknadens lägre efterfrågan.
Vi har lämnat anbud på uppförande och igångsättning av

en plaströrsfabrik i Algeriet och har goda förhoppningar om
att denna affär skall bli verklighet.
Även på en sanitetsporslinsfabrik i Algeriet har vi lämnat

anbud för s k turn-key-entreprenad men chanserna att vi skul
le bli antagna för denna synes mindre goda.
Rune Lööf frågade vilka miljökrav man ställer på en sani

tetsporslinsfabrik, och fick svar av Bo Broms och Bertil Dahllöf

att vi självfallet måste delge vad vi anser vara god arbetsmiljö,
men att det ytterst är algerierna som avgör hur mycket man
vill satsa på arbetsmiljön.
På en fråga från Ingemar Sjöstedt betr. ny organisations

plan meddelades att en översyn pågår av den nu gällande pla
nen. Troligen kommer denna översyn att resultera i ett förslag
där företaget indelas i fem olika resultatenheter.
Några större personella förändringar är inte att förvänta,

och arbetet på denna nya organisation är ett arbete på längre
sikt.

Produktionen
I Bertil Dahllöfs produktionsöversikt framkom bl a att en viss
produktionsminskning av badkar planeras. Man fortsätter ut
redningarna med emalj- och pressverken. I början av januari
kommer en ny stor plastmaskin till f d pannverkstaden och
gjutning av fundamentet pågår för närvarande.
SPF har producerat mer klosetter än bugdet, ,och även på

bideer kan vi notera ökad produktion och efterfrågan. Vi har
haft en del svårigheter med intrimning och vagnar i den om
byggda E-kanalen, men dessa ser nu ut att vara övervunna. Vi
har infört skärpta sorteringsregler, gjort en del förbättringar i
gipsgjuteriet och jobbar med återvinning av värme, där vi gör
goda ekonomiska besparingar.

PLF har haft problem med BIO-LCO-maskinen, har en
projektgrupp och en styrande kommitte som för vår långsikti
ga planering studerar ett läge för ny plastfabrik vid Kullen.
HPF kan notera stor efterfrågan och jobbar nu efter devi

sen att försöka ha rätt varor framme vid rätt tidpunkt. Man
har en del gamla ugnar som måste ses över. Framförallt måste
glattugnen åtgärdas och planer finns på en ombyggnad se
mestern 1975.
En grovprojektering av ett nytt laboratorium, tänkt mellan

SPF och HPF, har också gjorts då SPF framdeles har ett be
hov av ytterligare lokaler.

Bokslutet 30.9 och 1975 års budget
Bokslutet per den 30.9 jämte kommentarer var i förväg utsän
da och Ruben Edqvist gav en del ytterligare kommentarer.
Han betonade att försäljningsökningen så gott som uteslu

tande varit koncentrerad till 1 :a halvåret, och detta är en bi
dragande orsak till att ett hyggligt årsresultat kommer att upp
nås. Bland de avdelningar som ökat sin försäljning nämnde R.
Edqvist HPF (+ 25 %). Emellertid har kostnaderna stigit kraf
tigt varför resultatet inte förbättrats i samma utsträckning.
PLF har förbättrat sin produktivitet under hösten, men en yt
terligare förbättring är önskvärd. En diskussion utspann sig
beträffande interndebitering och internleveranserna och fram
hölls även den stora betydelsen för plastfabriken av internle
veranser.

1975 års budget presenterades och Arne Johansson undra
de hur mycket investeringar av miljökaraktär som planeras.
Enligt Bertil Dahllöf finns det cirka 150 projekt som uppgår
till 6,9 milj. kr. och dessa skall diskuteras bl a med skydds-
kommitten. .

Bo Broms framhöll att en prioritering mellan miljöinveste
ringar görs inom industrisektorn för samtliga KF-industrier.
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Vid budgetens framtagning har man tittat på riskerna och
gjort bedömning av konjunkturerna. Det är viktigt att ha ett
handlingsprogram och en beredskap inför ev. svängningar och
Ruben Edqvist framhöll att de fasta kostnaderna måste hål
las tillbaka kommande år.

Ingemar Sjöstedt frågade om den negativa publicitet som
drabbat plaströren i Fristad har någon inverkan på dess för
säljning, men Bo Broms ansåg detta ej vara fallet. Betr. tid
ningsartikeln i DN var detta ett typexempel på fel använd
ningsområde av PVC-rören, och Bo Broms betonade att man
på fackhåll varit mycket kritisk till den ovederhäftiga tid
ningsartikeln. Vi väntar nu på typgodkännande av vårt nya
PVC-rör för 93 grader. Även ABS kommer troligen att typ
godkännas. Vi är övertygade om att PVC även i framtiden
kommer att bli dominerande på rörsidan och över huvud ta
get användas mycket på byggsidan.

Åtgärderför att minska
personalomsättningen
På den senaste personalträffen hade man ingående diskuterat
kring hur man skulle komma tillrätta med den stigande perso
nalomsättningen och vår kurator Ulla Billving presenterade på
nämndmötet ett förslag till en modell för avskedsintervjuer
som även skulle kopplas samman med introduktionen av ny
anställda. Hon betonade att detta med att få behålla bra folk
inom företaget var en fråga som borde engagera många inom
företaget och i modellen var inbyggt även en aktivisering av
samarbetskommitteerna och de fackliga organisationerna.
SPF:s samarbetskommitte hade haft ett särskilt möte för att
dryfta personalomsättningen och Hans Andersson rapporte
rade från detta. Några punkter som han särskilt tryckte på var
behovet av fritidssysselsättningar, försök med faddersystem
för nyanställda samt premie för närvaro och lång anställ
ningstid.
Beslöts att tillsätta en referensgrupp som får jobba vidare

med denna fråga. Sune Nilsson (sammankallande), Ulla Bill
ving, Torbjörn Schön, Rune Lööf, Vilhelm Westin, Sture Nor
lin och en SIF-representant som senare meddelas utsågs.
Tore Jansson meddelade att SIF-klubben och företagsled

ningen diskuterat en samarbetskommitte för HK, GK och
TEC och nämnden rekommenderade att en sådan bildas. Or
ganisationerna lämnar förslag på representanter till Sune Nils
son.

par utställningar (Kåge, Friberg) på vårt Keramiskt Centrum
som kommer att vara öppet från våren till senhösten. På Na
tionalmuseum, PUB och på NK kommer också vår produk
tion att presenteras. Vi kommer att inbjuda press och mass
media till särskilda träffar. En större personalfest kommer att
gå av stapeln under våren och personalorganisationerna skall
lämna namnförslag till Sune Nilsson på representanter till en
festkornmitte.

Nya bostadsområden
Ruben Edqvist gav med hjälp av diabilder en översikt över
möjligheterna och exploateringsförutsättningarna för nya bo
stadsområden i en framtid med tanke på en ev. utbyggnad av
företaget.
KFAI har tagit fram olika alternativ och i sitt arbete räk

nat med markbeskaffenhet, topografin, trafiklederna, vatten
och avloppsfrågan, behovet av serviceanordningar samt
natur- och kulturskyddade områden. Det ovannämnda ingår i
vår långsiktsplanering och Ruben Edqvist meddelade bl a att
motorvägsdragningen fram mot Insjön nu är föreslagen att
färdigställas under 70-talet medan sista delen fram till Gus
tavsberg möjligen kommer att bli färdig under 80-talet.

Utbildningsrapport
Nils Winberg rapporterade att han och Vilhelm Westin varit
på en konferens där materialet till en kurs "Företagsnämnd i
förändring" presenterades. En skrift "Vi jobbar bättre nu" ha
de distribuerats till samtliga i nämnden och Nils Winberg
tyckte att denna kurs verkade bra och verkligen ställde det
egna företaget i centrum. Han avslutade sin kurspresentation
med frågan - Behöver vi förnya nämndarbetet? - och från
såväl företagsledningen som personalorganisationerna var
man ense om att en förnyelse behövdes. Ruben Edqvist tex
såg det som viktigast att finna naturliga former för en sådan
aktivisering. Beslöts att utbildningsledaren snarast försöker få
till stånd denna utbildning ev. med test- eller pilotgrupp först.

Marknadsläget
Ingemar Isaksson rapporterade en försäljningsökning på cirka
16 % på VVS- och VA-sidan per den 31.10. Neddragningen
av bostadsbyggandet har nu klart slagit igenom i efterfrågan,
men detta har vi varit beredda på.
En reklamkampanj för badkaren pågår. Vi kommer även

med en duschkabin och en enklare form, Duschorama. Vi har
byggt om vårt försäljningskontor i Karlstad och kommer att
flytta kontoret i Skellefteå till Luleå.

Vårt 150-årsjubileum
Arthur Hald presenterade de olika aktiviteter som kommer att
genomföras med anledning av vårt 150-årsjubileum.
I Domusvaruhusen kommer en särskild lansering att ske av

vår konsumentnära produktion. En film av Gustavsberg kom
mer att framställas. Ett par broschyrer skall tas fram samt ett

Arbetstagares rätt till ledighet
för utbildning
Sune Nilsson presenterade en ny lag som från årsskiftet
74-75 tillförsäkrar arbetstagare rätt till ledighet för utbild
ning. Sammanfattningsvis innebär lagen bl a att om man varit
anställd minst 6 månader i en följd hos en arbetsgivare har
man rätt till studieledighet. Ledighet bör förläggas så att skä
lig hänsyn tages till såväl arbetstagarens önskemål som till in
tresset av att verksamheten kan fortgå utan allvarliga stör
ningar. Vad beträffar facklig utbildning krävs ingen kvalifika
tionstid. Arbetstagare som varit ledig för utbildning, får ej er
hålla försämrade arbetsförhållanden eller sämre anställnings
förmåner därför att han utnyttjat sin rätt till studieledighet.

Arbetarskyddet
Bertil Dahllöf redogjorde i korthet för vår skyddsorga
nisation.
F n har vi cirka 60 skyddsombud, varav sex huvudskydds

ombud. Lokala skyddskommitteer finns på varje fabriksenhet
och i kontorshusen. Den centrala skyddskommitten samman
träder 2 gånger årligen, medan dess arbetsutskott behandlar
löpande frågor mellan sammanträdena. F n har vi 2 arbets-
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miljökurser planlagda. Bertil Dahllöf nämnde också att den
verkskyddsorganisation som finns inom företaget omfattar
över 100-talet anställda, vilka skall träda i funktion vid krigs
tillstånd.

Forslagsverksamheten
Torbjörn Schön gav en översikt över det gångna årets för
slagsverksamhet. 124 förslag har premierats, och samman
lagt har 77.145 kr, utbetalats. Arets tre mest belönade förde
lar sig enligt följande:
Karl-Axel Karlsson, BKF har fått kr. 27.250 för ett förslag

som gällt badkarsemballage; kr. 8.500 har utgått till Hans Ehn
och K-I Strömberg, SPF för ett förslag beträffande montering
av bideer med förtermostatblandare otjänlig håltagning. Bengt
Bäckman, Benny Johansson, Tony Karlsson och Sampo
Svensson samtliga på BKF har tillsammans belönats med kr.
7.215 för sitt förslag "Väggsektion på reningsverk".

Semesternsforiäggning
Semestern 1975 infaller perioden 30 juni-27 juli.

N.ämndmåten
Nämndmötesdagar 1975 fastställdes till 11/3, 10/6, 9/9 och
9/12.

Personalträffar
Personalträffar 1975 blir 11/2, 13/5, 12/8 och 11/11.

31/10 till 2.257, varav L669 kollektivt anställda och 588
tjänstemän. 433 nyanställda har börjat medan 355 har slutat
sin anställning. Totalt är personalomsättningen drygt 19 %,
och frånvaron ligger på 16 %. Personalbehovet är 15-20 per
soner fn.
Centrala Skyddskommitten har haft sitt halvårsmöte och

har fått information om yrkesinspektionens nya organisation,
samt ställt en del frågor till yrkesinspektionens representan
ter. Till AU för 1975 omvaldes B Dahllöf, ordf., T Schön,
B Andersson, D Hjerpe och G Wisdahl.

Utbildningsavdelningens rapport omtalar bl a att cirka 400
personer deltagit i svenskutbildningen. Vi måste dock öka tim
uttaget för svenskutbildningen det kommande året och detta
innebär att fler undervisningslokaler och lärare måste till. SÖ
och Invandrarverket har gett oss preliminärt tillstånd at 1e
driva en försökskurs för tolkar under våren.
Ankarnytt kommer från årsskiftet att fungera som ett ge

mensamt informationsorgan för hela företaget och kontakt
män finns på enheterna utanför Gustavsberg, och dessa skall
samla material och skicka till redaktionen.
ALNA-gruppen har haft ett informationsmöte för 150-talet

anställda som gällt vårt ansvar som medmänniskor vid alko-
hol- och narkotikamissbruk. ·
Samarbetskommitteerna har haft sina möten och behand

lat produktionsfrågor, arbetsmiljöproblem och lunchrums
verksamheten.

Rapporter
Personaltjänstens rapport upptar antalet anställda per den

Nyafrågor
Birger Andersson efterlyste tidskriftshyllor på lunchrummen
så de anställda får möjlighet att ta del av de broschyrer och
tidskrifter som ges ut från företaget.

Beslöts att utbildningsavdelningen får ansvar för att såda
na hyllor kommer upp och att dessa hålls ajour.

Sekr.

UTSTÄLLNINGAR
12-26 februari
TEXTILUTSTÄLLNING
En ny kollektion, design Peter Condu.

3-23 mars
BLOMMOR, VÄXTER, PLANTERING
OCH HEMODLING
En utställning av Blomsterfrämjandet.

3-20 april
TEXTIL FÖR OFFENTLIG MILJÖ
Under många år har NK-Inredning samlat en kollektion med
design från svenska textilkonstnärer. Många har blivit klassi
ker som textilier av Sven Markelius, Stig Lindberg, Anders
Beckman, Hans Krondahl och Astrid Sampe.

25 april-15 maj
SITT OCH LIGG
En utställning om möbler som är bra för kroppen. Produceras
i samarbete med Hem och Fritid.

20-25 maj
MODELINJEN PÅ BECKMANS
Elevutställning av avgångsklassen på Beckmans Skolas mode
linje.

på Sverigehuset 1975
2 juni-3 1 augusti
CARL MILLES
En Minnesutställning.
I utställningshallen finns även under denna tid turistinforma
tioner.

4-25 september
DITT HEM
Mönster för vanliga rum. Ett nytt inredningsprogram med ta
peter, rullgardiner och textilier.

1-12 oktober
DET ÄR PÅ HÅRET VI MINNS ÅRET
En utställning om hårmode genom tiderna. Utställningen bil
dar ram kring visningar av aktuell svensk konfektion.

14 november-7 december
GAMLA TRÄHUS - VÅRD OCH UPPRUSTNING
Med anledning av byggnadsvårdsåret 1975 presenteras den
na utställning från Gävle Museum. Utställningen är produce
rad av Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund i samband med
studieförbundet Vuxenskolan;

11 december- I I januari 1976
En utställning med anledning av Gustavsbergs fabrikers 150-
årsjubileum.
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Det hände för 25 år sedan
För finländarna och italienarna ordnade vi kvällskurser i
svenska på kvällarna, bl a med Hansegård som lärare. Det
gick en tid, men det är klart att eleverna tröttnade på att offra
sin fritid på detta egendomliga språk. För italienarna anställ
des en kvinnlig tolk. Någon gång inbjöds en pater för barndop
eller mässa. - Tills nu hade det varit Villa och Rossi som hade
fått rycka in vid tolkning - och de hade väl sällan en lugn
stund i eller utanför fabriken. De anlitades vid besök hos läka
re, polis och socialassistent, och dessutom av myndigheter i
grannkommuner vid brottmål eller vräkning och annat, där
italienare kanske var inblandade. - I arbetet förstod väl inte
varje nyanställd helt de italienska instruktörernas svenska. I
avtalet stod sedan gammalt att "bräckage ska kastas i sär
skilt utsatta lådor". En ny gjutare hade misslyckats på Sani
tet med sitt tvättställ, och frågade Rossi var han skulle göra av
skräpet. "Kast ut" sa' Rossi och gick vidare. Han märkte se
dan att grabben öppnat fönstret och kastat bräckaget på slän
ten utanför ...
Kollektivbostäderna skulle jag som bekant ha tillsyn över.

'Det uppdraget var en smula oroande. Besvärligast var det nog
för husvärdarna, Edlings på Tretton, Olssons på Åkerlyckan,
Backlunds på Skogsbo, Falls på Skeviksgatan och fru Holm
gren på Gamla kontoret. - Det var inte ovanligt - men för
ståeligt - att finska pojkar, som inte begrep språket, varken i
jobbet, i butiker eller ute i samhället, och som därför inte heller
hade något utbyte av radio, tidningar och bio, gärna slog sig
samman om en liter till helgen. Ibland blev det så livligt att
tombuteljer haglade, fönster krossades och blodvite uppstod.
Det läser jag i en kvarbliven polisrapport, som har många si
dor och långa utläggningar. Så här 25 år efteråt får dokumen
ten något av ett löjets charm. Det har blivit mycket bättre nu
på gamla dar. - Då var man ständigt ängslig att "Gula bygg
ningen" skulle brinna. För säkerhets skull satte jag upp ett an
slag, samtidigt som jag meddelade om en del förmåner och ti
der hos olika inrättningar. Mitt PM avslutade jag så här
"Gamla kontoret, som denna bostadsanläggningen kallas, är
en gammal byggnad av visst kulturvärde. Utöver bostadsrum
inrymmes härfabrikens museum med Gustavsbergsporslin se
dan 100 år tillbaka, ting som ej kan ersättas. Vädjan riktas
därför till samtliga hyresgäster att iaktta största varsamhet
med eld, och att i övrigt bidra till en god ordning på Gamla
kontoret. Det utgör en relativt billig förläggning av hygglig
standard, och är upplåtet endast underförutsättning att var
samhet och ordning iakttages." - Det var nog fler än jag som
drog en lättnadens suck, när byggnaden i modern tid slapp att
vara ungkarlsförläggning. - Att vara "buffert" i bostadsfrå
gor om byte och reparationer hade jag vid det här laget till
största delen sluppit. Fastighetsavdelningen, med Anton Skog
lund som en erkänt skicklig byggmästare för skola, bostäder
och reparationer, fick kontor i Hästhagen. Där fanns också
Margy, som hade skinn på näsan, vilket kunde behövas i dessa
återkommande och prövande spörsmål. "Kom igen om tio år"
lär svaret ha blivit, då en ville ha reparerat. Varpå följde mot
frågan: "Kan jag komma efter kl 2 ?" - Anton hade humor,
och skäll tog på honom som vatten på en gås. Han hölls under
uppsikt av kamrern, som en gång, när han inte fick kontakt,
omedelbart skickade telegram. Jag tror Anton hade tagit le
digt, och var ute och fiskade med Kalle i Back.

Slöjdkväll i Tre/tons källare med Ture Persson.

Personalkontoret idkade också lånerörelse a la Ebberöds
bank. Nyanställda behövde litet startpengar, sjuka en slant
tills sjukpenningen kom, nygifta medel till inköp av bord och
stol. En och annan ville också kosta på sig en Öva-motor till
cykeln. Lånet gavs utan ränta och togs igen med mindre av
drag på avlöningen. - Genom KF kunde man få lån för egna
hem, men det var en mera omständlig procedur, med revers,
ränta o d. Som startkapital kunde egnahemsbyggare from
detta år räkna med ett bidrag på 3 000:-. - Pensionen kom
på tapeten igen, och vi skulle ge information om det nya "Nor
malpensionsreglementet". Det var inte många anställda, som
"då det begav sig" gick med i 3 %-fonden, vilket man kanske
ångrade nu. Där hade en del i egna avgifter och företagets lika
avsättning en grundpenning för pension. Nu inbjöds så gott
som alla att bli med i pension i någon form, och för den skull
ordnades information och frågestund på Klubben. Sedan gam
malt fanns en misstro i botten hos gamla gustavsbergare. "Det
ligger något lurt bakom", sa' en och annan. På upplysnings
kvällen befann sig expertis från KF på podiet, på de främsta
bänkarna satt personal från ekonomiavdelningen och fack
föreningen. Sen kom ett antal tomma rader, och så på bän
karna längst bak - som vanligt vid diskussioner på Klubben
- gustavsbergarna trotsigt sammanlänkade. - Idag är vi pen
sionärer ganska tillfreds över vår KF-pension.

"Din namnteckning ärju driven", sa kyrkoherde Olle Hal
lin, när jag attesterade ett kvitto på bidrag till kyrkliga arbets
kretsen. Ja, kassan m fl kände igen den på kontot 3133-2519,
personalomkostnader, där jag hade attesträtt upp till 500:-.
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Det kunde gälla studiebidrag, nybörjartillägg, matkuponger,
sjuklön, färdbiljetter, idrottspriser och smärre anslag till för
eningarna. Kontot fick i bokföringen också bära större pos
ter, såsom försäkringspremier, studieresor och andra sociala
förmåner. För fabrikscheferna, som inte gärna ville belasta sin
produktion med kostnad som på något sätt kunde klassas som
personalomkostnad, blev kontot ett "bekvämlighetskonto".
Kamrer Ericsson och hans kronprins, Ruben Edqvist, blev väl
överraskade av stora personalomkostnader vid bokslutet. Vi
räknade ut att de per anställd och timme uppgick till en bit
över kronan. Det kanske inte var riktigt renhårigt att använda
det som argument i lönedebatten. - Jag hade, som sagt, för
troendet att ordna priser till interna och korpens tävlingar, el
ler att någon gång bevilja en liten annons i ett programblad.
Som priser dög ju sekunda porslin eller konstgods, och det hit
tade alltid Sigrid Gehlin, Sven Jonson och Harry P i hyllorna.
Sundin och Calmernes och sedan Arnold Erderyd hade också
en del överskott, som skulle utrangeras. Många hade preten
tioner på vår välvilja, och jag kunde få ovett om jag inte alltid
medverkade. - En gång kom en representant för en stor stu
denttidning och ville ha en helsidesannons om sanitetsporslin.
Jag sa' ifrån att vi inte kunde idka välgörenhet. Han blev arg -

Som sekreterare i Skyddskommittenforbereder Dahlberg här
ett spörsmål med skyddsombuden Vera Andersson, Birger
Lindberg och Birger Andersson.

och när tidningen kom ut, kunde man längst ner på en väns
tersida i pytteliten stil läsa "Vi skiter i Gustavsbergs kloset
ter!"... Nu kan jag bekänna att jag konstruerat händelsen,
efter ett uppslag i Blandaren. Sedermera har jag "vid uppre
pade tillfällen" gjort munter reklam för Gustavsberg med den
historien.
Insamlingar var det många, men, som tur var, hade jag all

tid tålmodiga assistenter i allt det virrvarr jag bjöd på perso
nalavdelningen. Där var nu snälla Lillemor, som sedan gick till
KF, och så1rnvata Ingrid, med sin trevliga blekingedialekt. De
fick skriva listor, tillverka insamlingsaskar, eller märka lånade
bössor från Rädda Barnen, och räkna småmynt. Tack flickor!
- Dekoravdelningens personal var de flitigaste insamlarna i
genomsnitt. Där gjorde Tyra Andersson på sin tid en fin in
sats för Po-katastrofens offer, och fick minnesmedalj av ita
lienska ambassadören. - Vi hade den stora "kräftsjukein
samlingen" detta år, med mottot l krona per anställd, och
med ett tillskott av företaget med samma belopp. Röda Korset
gjorde sig påmint - och så förstås den sedvanliga "Julfem
man". Den gillade jag inte. Den skulle, stod det i redovisning
en, "vara till glädje för sjuka och gamla som på detta sätt er
inras om att deras medmänniskor ej glömt bort dem.." (kurs.
av mig.) De som verkligen har det marigt borde nog ihågkom
mas året runt och ha sin beskärda del i gemenskapen. Det
tycktes mig att man tröstade sig själv genom sin "goda gär
ning" med en femma - eller i bästa fall en tia - till jul, som
den· ene inte hade behov av, och för den andre var som en
droppe i havet. - För min del tog jag gärna emot diverse pors
linsdjur till jul från det utrensade lagret. De överlämnades som
julgåva till smågluttarna på Tomteboda vid lekstugan, och det
blev en tradition. Jag har träffat vuxna blinda, som med gläd
je minns Lisa Larssons några år senare skapade sträva debut
rävar och kattor.
Det ansågs ingå i uppgiften i mitt jobb att utan extra ersätt

ning ta övertid för nämndsammanträden och andra möten, för
studiebesök och för uppföljning av angelägna ärenden. Min
privata telefon frestades med allehanda förfrågningar, tele
fonjack kände jag inte till. Inte kunde man heller göra affär av
andra återkommande utlägg t ex för kaffe med frugans väl
kända kanelbullar vid visning av lägenheten. - Idag skäms
nog inte folk i liknande ställning att kompensera sig eller ta ex
tra ledigt för "övertidsgärning". Nåja - jag fick en slags kom
pensation i att få delta i de årliga personalvårdskonferenserna
- utan att behöva ta av mina semesterdagar, som under mina
första år i Gustavsberg.
Det kunde vara hårda bud i det här jobbet ibland, men jag

var inte alltid svarslös. Från ovan eller sidan kom någon gång
en erinran eller en smäll - och man blev antingen ledsen eller
förbannad. Ibland tog jag lärdom av pekpinnen. Kontakten
med Artur Teglund blev bättre med åren, och han såg när hu
möret var i nedan. Då kunde han köra fram sin bil för en kaf
fetår hos Märta, eller för en tur utåt Värmdös fagra marker för
meditation.
Intresset för personalvårdsfrågor var markant under 50-ta

let hos arbetsmarknadens parter. Man kartlade formerna och
höll diskussioner och överläggningar kring spörsmålet. En del
litteratur kom också ut, dels om personaltjänst, del om före
tagsnämnder. Motto och titlar på konferenser var "Trivsel i
arbete", "Kontakt och samverkan", "Industriell demokrati"
och "Människan i arbetet". Vi ordnade en diskussion på "Föl
ungen" om kontakterna på arbetsplatsen. Många inlägg gjor
des, bl a av Harald Andersson, Calle Wiberg och Artur Teg
lund. Fredrik Möller och Harry Nordgren gav några kritiska
erinringar, vilket föranledde någon att mena, att "talet om det
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mänskliga desavuerar disciplinen." Ett par nya arbetsledare
hade "lagt märke till en fin anda" på fabrikerna. Jag tror inte
det var en tillfällig viftning med svansen - men de jobbar på
annat håll numera. - En uppföljning kom senare under året
med en diskussion om arbetspsykologi. Syster Margit och jag
knåpade också ihop en kväll om arbetarskydd, och hon fick
mig sedan att hålla föredrag för sjuksystrarnas förening i
Stockholm om personaltjänstens uppgifter. - På hösten del
tog jag i en konferens på Ljungskile Folkhögskola, där ombud
från SAF, LO och TCO tillsammans med personalkonsulen
ternas förening, SAIA, diskuterade "Samverkan på arbets
platsen". Ture Flyboo och Lennart Vallstrand från LO och
Lennart Bergström från SIF lyssnade man gärna till. På kväl
len lyssnade man ännu andäktigare, när Vallstrand tog gitar
ren och sjöng "Dan Andersson". - Under året påbörjade ci
vilekonom Eric Fältström en utredning om personaltjänsten
inom industrin. Uppdraget gavs av Företagsekonomiska in
stitutet. Fältström var flitig besökare i Gustavsberg för inter
vjuer och iakttagelser. Ett betänkande i ämnet kom 1952, och
boken blev på sätt och vis en handledning vid studier i ämnet
personaltjänst. - I samma veva kom Slöjdföreningen med en
rätt jobbig enquete om fritidslokaler i samhället.

Betr företagsnämndernas arbetsformer och resultat hyste
man inom LO viss oro. Man konstaterade redan avmattning.

, Vi i Gustavsberg befann oss i de första årens entusiasm. En
värdering av nämndverksamheten inom Fabriksarbetareför
bundet placerade Gustavsbergs nämnd i topp -för tillfreds
ställande information, väl organiseradforslagsverksamhet och
goda protokoll. Av möjliga 60 poäng tillerkändes vi 53. Vår
förslagsverksamhet hade förnyats med ökade premiebelopp,
idelådor med tillgång till papper och kuvert, diplom och bättre
uppföljning av förslagen. Det här året kom det in 41 förslag,
men endast 17 ansågs kunna premieras. Då föreslog Teglund
att vi skulle inrätta "uppmuntringspremier". Han visade gärna
- och ofta - ett prov på ett spolat förslag, där inlämnaren
med färgglada teckningar berikat sitt papper. "Sådan flit bör
belönas" sa' Artur. På så vis fick ocksåjag en tröstpremie på
15:-, som kommitten förbrukade på kaffe och tårta. Försla
get var en delad askkopp i porslin där nederdelen försågs med
vatten för att eliminera osande askglöd. Något liknande har ju
nu kommit i plast. - Från fackföreningshåll krävde man bätt
re insatser i nämndens "arbete från sina ledamöter, och före-•
slog skolning i ämnet. "Svår och oklar" ansåg "enkel arbeta
re" att årsredovisningen var. Nog tyckte också jag att bilden
av det ekonomiska resultatet verkade ofullständigt. Kanske
var man rädd för konkurrentinsyn? Många i nämnden var
ovana, och förstod ej hur man läser en balansräkning. Jag
stack upp en gång med en näsvis fråga om vinsten - och fick
omedelbart veta att jag skrev bra protokoll men ej begrep eko
nomi. Vilket inte behövde bevisas. Så jag knep käft. - Idag
har arbetarsidan i en del företag egen ekonomisk expertis, som
granskar räkenskaperna och förklarar dem för sina nämndleda
möter och medlemmar. - Arbetarnas representanter ansåg på
den här tiden, att tjänstemännens och ingenjörernas insats i
nämnden ofta var ett ensidigt ja-nickande. Arbetsledarna före
föll mig kvästa från båda håll. - Året kom emellertid att ka
raktäriseras av "kampanjen för aktivare företagsnämnder". Vi
ordnade cirklar och sökte förkovra oss på olika sätt. Öhlund
pluggade flitigt Brevskolans kurs i bokföring, och jag läste på
fritid en Hermodskurs i Personalorganisation, och fick di
plom på "Med beröm godkänd". Men det är så klart - det gäl
ler ju också att kunna tillämpa vad man lärt.
Nämnden höll sina regelbundna fyra sammanträden, me

dan förslagskommitten, skyddskommitten och resp fabriks-

Thun-Olles projekt för samhällscentrum.

Kartan över Gustavsberg I 950 visar hur snabbt utvecklingen
har gått. Kvarnbergsskolan har inte ännu inritats. Centrum
och Konsumbebyggelsen var endast i skisser. Lugnet hadefått
sina första radhus. Idrottsplatserna var under tillblivelse.



Den första - och sista - realskoleklassen i Kvarnbergsskolan 1950 med Stig Munknäs som lärare.

kommitteer träffades oftare. Skyddskommitten ville jag un
derordna företagsnämnden, även om den i många stycken
måste vara suverän i sina beslut. Den beslöt bl a att arbeten
och insatser av skyddskaraktär skulle ha förtur framför an
dra jobb. Håller det? Förslagskornmitten var suverän att be
stämma om premiebelopp - ja Hjalmar Olson uppmanade
oss till och med att inte vara för snåla. - Kontoren var kan
ske bortglömda i fråga om skyddstillsyn - men i januari gjor
de vi en rond på huvudkontoret, och tillsatte skyddsombud.
Även där var luften dålig, belysningen svag, bullerstörningar
förekom, stolar saknade ryggstöd. - En ögonundersökning
prövades på en fabriksavdelning, och det visade sig att hälften
av personalen behövde glasögon, några hade, men behövde
justera dem. Vi fullföljde inte på min tid detta initiativ - men
jag vet att en del andra fabriker idag erbjuder sina anställda
fria glasögon. - En liten "skyddskassa" fanns - egendomligt
nog ihopkommen av bötesbelopp på "för sen ankomst" o d.
Den gav en extra slant ibland till långvarigt sjuka. - Olycks
fallsanmälningarna lämnade en del att önska. Vi var några
som tjatade om att orsaksbeteckningen "omständighet som ej
kunnatförutses" inte borde nyttjas, utan att händelserna kring
olycksfallet skulle utredas bättre. I det här sammanhanget
kunde jag upplysa Öhlund om, att företaget hade en ansvars
försäkring (med jättehöga premier) - så man behövde inte
backa för krav på rättmätiga skadeanspråk. - I nämndproto-

kollen konstaterades nästan regelbundet "eftersläpning i pro
duktionen" på grund av diverse restriktioner och andra hin
der. Sällan hörde man att vi gjort fina resultat och goda vins
ter, men ofta att "framtiden tedde sig ljusare". - Bristen på
ungt folk, som kunde tänkas fortsätta porslinsmakartraditio
nen, var kännbar, varför en yrkesskola fördes på tal. Jag blev
med i en kornmitte för att utreda - men det dröjde flera år in
nan Möller och Rolf fick gå i spetsen för de första försöken. -
På sista nämndsammanträdet för 1950 var förslagsställarna
inbjudna på landgångssupe på BKF, där de fick sina premier
och det nykomponerade minnesfatet. Hjalmar Olson talade
om förutsättningarna för framtiden. Kommunens ordföran
de, Gunnar Andersson, var också inbjuden. Han var impone
rad, och framhöll de positiva förändringar som skett under se
naste decennium, varpå han utbringade ett leve för Gustavs
berg.
Gunnar hade all anledning att vara imponerad. Fabrikerna

hade ju byggts ut och nya hade tillkommit, moderna bostäder
hade uppförts i Grindstugärdet och Mariaplan, och man var
nu i full gång med vidare byggen av punkthus och lamellhus i
Hästhagen. Daghem ordnades redan 1942. Värdshuset hade
renoverats för tjänligare barservering. Ungkarlshotellet Tret
ton ansågs som ett av de finaste i landet. På Kattholmen hade
vi maskintvättstuga - med Anna Larsson som förestån
derska. - Kommunen var alltjämt beroende av fabrikens gö-
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randen och låtanden, men på god väg att kunna stå på egna
ben. Samverkan mellan fabrik och kommun var intim. Fabri
ken gav gåvobrev på egnahemsområden i Lugnet. Därmed in
leddes starten för kommunen som bostadsbyggare. Fullmäk
tige beviljade borgen för egnahemsbyggare, och fabriken
skänkte startbidrag för anställda. På hösten bildades stiftel
sen Gustavsbergs bostäder, som med tiden tog över förvalt
ningen av bostäderna i Lugnet. Kommunen gick nämligen vi
dare och begärde mera mark av företaget. Stadsplan för Lug
nets utbyggnad upprättades av arkitekterna Thunström och
Hollstrand, och det gamla Gustavsberg fick en helt ny "för
stad" av modernt snitt. I Gustavsbergaren inbjöds läsarna att
föreslå namn för vägarna i Lugnet - och Thun-Olle fick sitt
namn föevigat i en av dem. - Samtidigt projekterades för ett
samhällscentrum på det igenfyllda Bagarns träsk. Där ritade
Thun-Olle & Co förslag till ett runt kommunalhus och en rad
servicebyggnader, som skulle vila mot Kvarnberget. -Åt Orr
je & Co uppdrogs att ge förslag på vattenverk vid Brunn och
vattenledning fram till Gustavsberg. Ja, man talade t o m om
ett vattentorn i Gustavsberg. - Tyvärr glömde man - som
brukligt var, och kanske är än i dag, att samtidigt följa upp
med sociala lokalbehov, som klubblokaler, fritidsplatser, af
färslokaler, daghemsutrymmen och tvättstugor. Det senare
kompenserades i det nya Hästhagen ofta med "Tvätta-Lätt
apparaten", som försäljare gjorde goda affärer på. De kunde
,placeras i badrum och drogs med vev. - Skulle man handla
kläder och specialartiklar fick man kosta på sig resan till sta'n.
Konsum dominerade livsmedelsdistributionen i det kooperati
va samhället, men så fanns ju Mjölkförsäljningens butik vid
Algatan. Den fria konkurrensens vapendragare eller Kon
summotståndare kunde förstås handla sin kalvstek hos West
lunds i uthuset vid Algatan. Kända kunder kunde få riktigt bra
bitar.
Den förnämsta händelsen 1950 var väl ändå färdigstäl

landet av skolan på Kvarnberget, och nog var Gezelius och
Georg Lundgren stolta när de murade den första tegelstenen
för det bygget. Thun-Olle hade ritat, Anton Skoglund och
hans gubbar och entreprenörer reste murarna av vackert tegel
med fart. Anläggningen med sina korridorer, lärosalar, lärar
rum, rektorsexpedition, vinterträdgård och toaletter fick hög
sta beröm av sakkunskapen. Redan i augusti kunde sex läro
salar tas i bruk - och nu debuterade den första kullen i den
nya enhetsskolans klass 8, varjämte realskolan kom- och tog
avsked - med en avdelning på 19 elever. Skolan, som väl kos
tade några miljoner, fick också en rymlig skolgård för raster
och utesport och en helt ny väg - för 40 000 kr.

lngarö var - åtminstone för oss relativt nyblivna gustavs
bergare - ett ganska outforskat landområde, som jag trodde
gränsade mot Gustavsberg vid Kolström. Löfbom talade om
var gränsen gick, och jag blev överraskad av att både Söder
sved och Lemshaga låg på Ingarö. I den nyutkomna boken om
Värmdö skeppslag skyndade jag mig att inhämta mera vetan
de. - Min fru och jag cyklade någon gång "över ån efter vat
ten", dvs till Återvall för en kopp kaffe. Vid Kolströmstorp hit
tade jag orienterarna. Bröllop höll gustavsbergarna gärna i
den idylliska Ingarö-kyrkan. Här fanns ju också Ödmanska
skolan, och "Flygarbaronens" grav. Som redaktör lärde jag
mera genom kontakter med Torsten Wanngård i kyrkliga
ärenden, och med Stig Magnusson-Munknäs i folkliga spörs
mål. Jag hörde talas om gamle Wennberg på Kolbacken, om
Per Albins sommarställe, om Enkronan, om Löfboms arbe
tarkommun, och att man ute vid Björnö-Sandarne tänkte sig
en stor marina-badplats. - Sedan några år försökte man på
Ingarö med en egen tidning - i. stil med Gustavsbergaren -

Att glasera sanitetsgods var ett tungtjobb som krävde kraft i
arm. Harry Dahlgren hade varit brottare.

och där fanns ju mycket internt att läsa. Jag har sökt Ingarö
bladet, men det finns inte på biblioteket. Man får hoppas att
någon vänlig donator fyller den luckan. Tidningen upphörde
195 I, i samband med sammanslagningen. Den som har de
fem årgångarna kan betrakta dem som unika. - I övrigt fanns
det alltjämt mycket kvar att upptäcka därute för mig och de
mina, men tiden räckte inte till. Den lantliga kommunen med
sina 500 innevånare ville vara sig själva nog, och var inte sär
deles förtjust över att behöva införlivas med Gustavsberg. - I
januari hölls dock den första kommunalstämman i "storkom
munen" Gustavsberg-Ingarö. Ingen anade väl då, att man 25
år senare skulle ha en ännu större kommun, och återfå det ge
mensamma namnet Värmdö. Dock under andra villkor än på
brukspatrons tid.
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Vi gick i pension vid årsskiftet 74~75

Bror Sandqvist kom i november 1945 till ossfrån
CTC, Ljungby. Han har hela tiden tillhört vår vär
mesektor, först som arbetsledare på pannverksta
den och sedan som servicetekniker på vårt Fleming
gatskontor.

Gösta Nilsson började som emaljbrännare i sep
tember 1947 - var med och tog fram vårt första
badkar vid nyår 47-48. 1964 blev Gösta arbetsle
dare vid vårt emaljverk och detjobbet kvarstod han
i fram till pensionen.

Ester Andersson har varit HPF-flicka alla sina 37
anställningsår. Under sinförsta period 1924-1949
var hon bl. a. medhjälpare på försäljningsavdel
ningen åt Edvard Sandberg & Ca. 1962 återvände
hon, nu till packboden där hon i tio år skötte tids
skrivning och andra kontorsgöromål. De båda åren
före pensionen var Ester värdinna på vårt Kera
miska Center. Härfår hon en blomma och ett tack
av Arthur Hald.

12



Två veteraner, Hilding Engströmer och Harry Pet
tersson, harfått pension. Hilding började påfabri
ken i februari 1923 och arbetade i Maskintrycke
rietfram till 1937 då han blev vår kameraman och
sedan har han i alla dessa år varit vår 1 :efotograf
Han har lovat att även ifortsättningen vara denna
tidnings bildgivare och man kan välförmoda och
hoppas att både gammeldansare och Scenstudion
får dra nytta av "Killes" erfarenheter och kunska
per också i framtiden.
Harry började i Farsta Trädgård efter sin skoltid
och stannade där åren 1924-29. Han kom sedan
över till fabriken, där han bl. a. var arbetsstudie
man innan han blev förman och sedermera verk
mästare på Konstavdelningen. Harry har i många
år varit starkt engagerad kommunalt och nu vill
han som kommunstyrelsens ordf hjälpa den nya
storkommunen i dessfödslovåndor. När han kopp
lar av, så har han barnbarnen och stuganpå Ingarö
'att fly till.

Ignatz Kleinmann, (till vänster i bild) och Erik
Eriksson. Erik har en 50-årig anställning att blic
ka tillbaks på. Han har varitpåflera avdelningar i
fabriken, ochfrämst har Slamhuset och Sanitetfått
dra nytta av hans tjänster. Sista året jobbade Erik
på Plast.
Kleinmann började 1965 på HPF med serviceupp
gifter, och 1969 kom han över till Plast där han var
tills hans hälsa satte stopp för vidare förvärvs
arbete.
Hansfiskeintresse och matlagningskonst borgarför
att han inte blir helt sysslolös under pensionering
en.

VÄDJAN TILL PRENUMERANTER
Vi måste be Er, som har flyttat och lämnat adressändring till Posten, att Ni också
skriver eller ringer in den nya adressen till Herman Fall, Postavdelningen, AB Gus
tavsberg Fabriker, 13400 Gustavsberg, tel. 0766/39100 ankn. 165.
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Här vidjubileumsmiddagen ser viflera kända ansikten. Vi har Löjboms iförgrunden -fru Löjbom passade på attfylla 91 år
samma dag-. Vid nedre delen av mittbordet, sitter Erik Hjalmar mitt emot Ando Björck, som var socialnämndens ordf vid in
vigningen -65, Harry Pettersson, kommunstyrelsens ordf sitter vid samma bord,fru Tillberg sitter vid bordet till höger, liksom
Ester Öberg, Gustav Bengtsson, Ester Nilsson, H. Thyrenfrån socialförvaltningen och Jenny Wadström. Vi kan inte räkna dem
alla, men trevligt ser de ut att ha allesammans och det är huvudsaken.

Gustavsgården fyllde 10

Den 6 februari 1965 var det stor invigning av det nya
hemmet för gamla i Gustavsberg, det som senare fick
namnet Gustavsgården. I år var det alltså dags för 10-
årsjubileum och det firades med middag för Gustavs
gårdens gäster, personal och inbjudna från central
nämnd och socialförvaltning.
"Som en bikupa i vårsol - modernt och vackert hem

för de gamla" skriver Gösta Dahlberg inspirerat i Gus
tavsbergarens vinternummer 1965,. och den beskriv
ningen håller väl än. Gustavsgården är ett vackert och
välinrett hem. Det fungerar bra tillsammans med det
gamla Ålderdomshemmet, som byggdes 1927 och fort-

0ar

farande används som terapiverkstad och samlingsställe.
Alla tio åren har syster Birgit tjänstgjort som förestån
dare och personalen är också för övrigt trogen och det
betyder mycket för trevnaden.
Gustavsgården är en av samhällets pampigare bygg

nader med sina sex våningar, 2,8 miljoner kostade an
läggningen när den uppfördes och 56 enkelrum finns, en
del av dem har arrangerats till dubletter. Varje rum har
egen toalett och till det kommer gemensamma samlings
rum, matsalar, hygienutrymmen och verkstäder.
Äldsta gästen är förstås fru Fingal, 103 år.

EAN

14



Saltstänk från Farstaviken
Visst har du en symaskin?
Jag har en, du har en, vi har en. Vi som föddes under eller om
kring första världskriget, vi minns med någon rörelse vår
mammas trampmaskin, eller kanske hade ni som tanten i vårt
gårdshus, en symaskin som drogs med vev. Den pinsnålaste
husfader insåg nyttan av en så arbetsbesparande hushållsma
skin och den gjorde ett bra gifte, som erövrade en brud med
symaskin i hemgiften. Symaskinen tronade på hedersplats i
hemmet med broderad duk över huven, som en den tidens sta
tussymbol, när den inte användes. En underbar möbel.

Varför jag började svamla om symaskiner? Jo, det var bara
så, att det slog mig att symaskinen är den hushållsmaskin, som
hållit sin ställning genom åren. När vår familj, som består av
fyra karlar och jag - en kvinna, hade fått en summa, som
skulle användas till något vi alla kunde ha glädje av, så blev
det - en symaskin. Istället för den som hållit ett kvarts sekel
och utstått omild behandling av mig och växande söner. Hur
många tajta jeans har den inte gjort ännu tajtare och hur
många sömmar har den inte hjälpt mig att släppa ut för min
-stigande ålder och vikt.

le bli över åt oss, han talade oavbrutet och hans varma leen
den fick mamma att rodna. Vi förstod snart att här hade vi
mött, såväl kreaturshandlarens som konsumföreståndarens
överman i försäljningskonst. Vi hisnade ändå av överrask
ning när köpet blev verklighet och symaskinen hämtades med
hästskjuts vid Tanums station en vecka senare.

Att köpa symaskin är lätt
om man äger de nödvändiga sekinerna. Man går förslagsvis
till närmaste OBS, hämtar ett paket, som är märkt "Syma
skin", betalar i kassan, får garantisedel i Informationen och
går hem och syr för glatta livet. Men tänk, jag tyckte att nå
got fattades, det kändes fel på något sätt.

Minns ni också symaskinsagenten?
Gustavsberg hade en liten men god symaskinsagent, som jag
tyvärr inte kan berätta om. Jag hade aldrig äran att utsättas
för hans övertalningsförmåga. Var han lika skickligt överty
gande som "Moss-August" när det gällde att sälja radiomot
tagare, så borde det varit ett rent nöje att dras med avbetal
ningarna. Av alla symaskinsagenter jag mött var den, som fick
min mamma på knä, den skickligaste. Hon bytte ut en bättre
begagnad Husqvarna från sekelskiftet mot en ny Singer i slu
tet av tjugotalet, tack vare en trevlig symaskinsagents an
strängningar. Att få min mamma att offra 15 kronor i kvarta
let av äggapengarna på en ny maskin när den gamla ännu var
funktionsduglig, det var en prestation, det kan jag försäkra.
Det handlade om psykologiska säljmetoder och raffinerad
personlig påverkan långt innan vi kände till begreppen.

Han kompå lättviktsmotorcykel
nerför den steniga backen, med vegamössan på nacken, i vind
tygsjacka och benlindor. Innan vi riktigt visste hur det gått till
satt han vid bordet i kammaren och dukade upp sina färg
granna broschyrer i samma takt, som mamma dukade fram
kaffe med dopp. Att mamma skulle köpa en symaskin var det
liksom aldrig tal om, men hade nu den trevliga människan
gjort sig omaket att ta sig ända upp till oss i skogen, så nog
skulle han bli trakterad. Han var inte nödbedd. Kakfatet län
sades med en fart, som gjorde oss barn ängsliga att inget skul-

Ah, vilken symaskin
med blänkande svart, konstfärdigt underrede och skinande
huv, men vad den kostade. Tvåhundrasjuttiofem riksdaler,
som skulle avbetalas med 15 kr. i kvartalet. Hela vår äggpro
duktion, bortåt 500 ägg gick åt för att få ihop de 15 kronorna
men så kom då symaskinsagenten själv och hämtade pengar
na och det gjorde det hela lite lättare. Efter ett par år försvann
han och det kom bara opersonliga inbetalningskort. På vilka
vägar körde nu hans lättviktsmotorcykel? Det tog några år in
nan han dök upp i en ny skepnad.

Vi nåddes av ett rykte att en stark väckelse drog fram över
grannsocknarna. Pingströrelsen samlade själar i stort antal
och helbrägdagörelse och tungomålstalande väckte indigna
tion eller hänförelse - likgiltig var ingen. Att vi i det Schar
tauanskt högkyrkliga Tanum skulle drabbas av väckelsen var
dock inte att tänka på, ingen skulle våga öppna sin dörr för en
"falsk profet" trodde vi. Där hade vi fel, en lördag annonsera
des ett "härligt möte" i den övergivna doktorsbostaden och
vem kunde motstå en så förbjuden frukt. Det blev en kö så
bara hälften fick plats i lokalen och nya möten fick utlysas på
stående fot. Vem var denne som frestade oss?

Det var symaskinsagenten,
han sålde inte längre symaskiner, han marknadsförde en ny
syn på Kristus, han ville uppfylla oss med Helig ande och hans
sånger var så glada, att vi ville dansa i doktorsparken. Nu
hade han slängt vindtygsjackan och benlindorna, han var en
frälsare i cheviotkostym och stärkkrage och sålde väl aldrig en
symaskin mer. Mamma släppte aldrig mer en symaskinsagent
över sin tröskel och det behövdes ju inte heller, hennes syma
skin räckte livet ut.
Nu läser jag i Gösta Dahlbergs trevliga minnen från 1950,

att vi tanter i Hästhagen lockats att köpa en diskutabel tvätt
maskin, som drogs med vev, av en charmerande tvättma
skinsagent. Ja nog hade han vackra, bruna ögon, men han
hade också en bra produkt, som ingalunda drogs med vev
utan hade något så genialt som en trycktork. Vattnets tryck på
en elastisk behållare avlägsnade det mesta av vattnet och tvät
ten vart halvtorr och färdig att hängas på streck. Den, du Gös
ta, den kämpade med barntvätt, vittvätt, allt utom kem-tvätt, i
tolv år innan den fick lämna plats för snart förbrukade auto
matiska tvättmaskiner inköpta i butik.
Heder åt agenten, han kunde sin maskin och lärde ut samt

liga finesser - för övrigt skulle inte våra svårlurade norrländ
ska män, som deltog i köpet, ha fallit för hans bruna ögon.

Edla Sofia
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Vinterglädje ~
När vintern är snösnål, brukar man alltid någon gångfi
"ersättning" av snöfri ispåj]ärdarna, men ·i år har ocks
ise1:1;, bedragit oss.

Och då har vår nya, fina konstisbana varit till extn
glädje förstås, när den startar just som vi är som mes
svältfödda.

Dom som dominerar banan är naturligtvis alla lag
spelare. Deras spelglädje är så stor att dom kan bör}.
tävla redan halv åtta på lördagsmornarna. Och det äri
en fin ishockeyrink!

Om man räknar ihop alla aktiva som spelar ishocke;
eller bandy så rör det sej om nästan 1 000personer, sot
måste vara extraglada.



n vinterväder
Skolorna använder banan alla vardagar och skrid

tkoskola finns i GIPS regi.
Ä°r man "allmänhet", har man 8 timmar i veckan att

·alsa omkring på isen.
Här ser ni prov på domflesta sorters skridskoåkning,

tom konståkning, men det kanske kommer så småning-
m. T h lär Vidosav Petkovic sin hustru Slavica, som hör
till nybörjarna på banan. Och så har vi /ångfärdsskrin
arna, tre trogna, Mats Algotsson, Sigvard Larsson och
Göran Lundgren, som fick sej en tur på Ösby träsk en
'ag då solen sken.
Layout: Jan Calderon.



KONSUM• DOMUS ·.·
Ånyo ligger ett fullbordat verksamhetsår bakom oss. Vi
befinner oss i skrivande stund i ett tidigt skede efter års

. avslutningen, men en del av vår utveckling kan vi redan
nu avläsa.

Vår förenings försäljningsutveckling har varit syn
nerligen god och vi nådde upp till en årssumma av drygt
64,4 milj. kronor. Detta innebär en ökning med drygt 7 ,4
milj. kronor eller 13,0 %. Denna utveckling ligger väl till
i jämförelse med region- och riksmedeltal för koopera
tionen. Vår förenings säljökning ger också utrymme för
en god volymökning. Föreningens största säljenhet, va
ruhuset Domus, har under året passerat 50-miljoners
nivån.
Den allmänna utvecklingen för 1974 pekar på ett år

med god fart för handeln där specialvaror och varaktiga
konsumtionsvaror visar en markant säljökning. Även
livsmedelskonsumtionen visar betydande ökningstal. En
hygglig konjunktur och olika stimulansåtgärder har san
nolikt medverkat till detta utfall.
I början av 1974 fanns en del orosmoln med i bilden

bl a drivmedelsransoneringen. Denna blev lyckligtvis
kortvarig och torde knappast ha hunnit ge någon ver
kan för handeln. I bakgrunden på denna drivmedelsran
sonering fanns den s k oljekrisen med alla dess nu kän
da kort- och långsiktiga verkningar. En verkan som de
finitivt slagit igenom är betydande kostnadsstegringar
som gör sig märkbara både i varupriser och inte minst i
krävande kostnadsposter.
Alla dessa kostnadsökningar kommer att synas i vår

resultaträkning, men har den goda försäljningsutveck
lingen på ett förnämligt sätt hjälpt till att neutralisera
kostnadstrycket. Den fina uppslutning som våra med
lemmar/konsumenter visat har sålunda stor ekonomisk
betydelse. Vårt bokslut ligger ännu en bit bort. Vi tror
dock, med hittills kända tal i bakgrunden, att årets bok
slut ska bli ett bra bokslut som ligger inom ramen för un
der senare år redovisade.

Föreningens verksamhet
kommer närmare att presenteras i verksamhetsberättel
sen som i likhet med tidigare år utsändes till medlem
marna per post någon vecka före stämmorna. Årets di
striktsstämmor blir i mars månad och föreningsstäm
man i april månad. När de definitiva dagarna äro fast
ställda kommer detta att meddelas i bl a vårt flygblad.
KF:s datacentral ombesörjer även i år utsändandet av

återbäringen. Detta kommer att ske i början på maj må
nad om vår tidsplan kan hållas.

Konsumentägt- tema ävenför 1975
Det år som vi nu lagt bakom oss har väl inramats av te
mat · Konsumentägt. Genom denna satsning har den
kooperativa rörelsens särart på ett fint sätt aktualiserats
och i betydande grad uppfattats av konsumenterna.
Även året 1975 kommer att präglas av samma tema -
KONSUMENTÄGT -.

I hägnet av detta tema har vi nu att se fram över det
nya året. Hur året slutligen kommer att gestalta sig är
nog svårt att veta, inte minst med alla de varierande för
slag som våra officiella bedömare presterat. Det finns
väl ingen anledning till pessimism utan vi låter vår
sansade optimism råda.
En fortsatt fin uppslutning från våra medlem

mar/konsumenter ger oss både styrka och stimulans.
Med detta i bagaget underlättas vår uppgift att bemäst
ra alla de kostnadsökningar som vi vet infinner sig un
der året. Vi skapar i samverkan genom att handla Kon
sumentägt och därmed värnar vi också om vår betydelse
fulla kooperativa verksamhet som är ett instrument av
stor betydelse för hushållens ekonomi.

PAN

KONSUMENTFÖRENINGARNA I LANDET
ökade sin försäljning med 13,2 procent, vilket i oförändrat
penningvärde motsvarar en ökning på nära 6 procent. Den
preliminära försäljningen i föreningarna blev 11 324 miljoner
kronor, en ökning med 1,3 miljarder kronor.
De kooperativa Domus-varuhusen ökade sin försäljning

med 17,2 procent till 5 809 miljoner kronor.

botten för den största ökningen med 20,2 procent följd av
Konsum Västerbotten med 18,0 procent.
Antalet konsumentföreningar minskade genom samman

slagning under 1974 med 8 och är nu 196.
Medlemsantalet i landets föreningar ökade med 3

1 756 935.



Bildorientering
Dessa stora stenar ligger efter en stig som bara för 35 år sedan var en körväg mellan två torp. De ligger på norra
delen av samhället utanför Gustavsbergs marker, men endast 200 m. Denna gräns har helt nyligen rensats upp och
markerats. Bakom den vänstra stenen har jag satt upp en bild av en mäkta populär person.
Nu gäller det att hitta platsen och skriva ner namnet på personen och skicka den i slutet kuvert till Gustavsberga

rens redaktion. Jag utlovar ett pris, en fotografik-tavla, till den första dragna, rätta lösningen på detta bildoriente
ringsproblem.

Hilding Engströmer

Håll naturen ren!

Var rädd om våra
vackra marker

Samlare av stengods önskar kåpa:

W. Kåge: Farstagods, Cintra, Fajanser m m,
Bernt Friberg: äldre gods,
G. Wennerberg, även servisgods, Thyra Lund
gren: Fåglar,
Anders Liljefors, Stig Lindberg: Fajanser,
samt Gustavsbergs tidskrift, Porslin.
V g ring 36 21 00 helst efter kl 18.00

Lennart Larsson
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BESÖK PÅ KFs PROVKÖK
KF:s Provkök startade sin med åren allt betydelsefulla
re verksamhet 1944 i ett fönsterlöst rum. Det gällde då
att under ransonerings- och kristid vara inköpsavdel
ningarna behjälpliga vid inköp av livsmedel främst ärter
och bönor. Man kollade koktider och kvaliteter.

Anna-Britt Agnsäter var med från början och under
hennes tid har Provköket vuxit och spelat allt större roll
bl a vid inköp och produktutveckling men kanske mest
när det gäller information om matens näringsvärde, an
vändning och tillagning.

Redan 1946 började KF, först på marknaden, med
varudeklaration av livsmedel under mottot "Väg pris
mot kvalitet".

Idag har Provköket, som från sitt första krypin så
småningom flyttade till Katarinavägen nu vuxit ut till
övre våningen i Stadsgården 10, plan 11. Där har man
på köpet fått en fin utsikt över Strömmen bl a från det
vackert och funktionellt inredda informationsrummet.
Från 1936, då huset var nybyggt, till 1969 var det rum
met porträttmålaren Masolles atelje. Han bodde i den
våningen med sin hustru Aina Steenberg, som ritade så
fina julkort och adventskalendrar bl a.

Masolle blev god vän med Albin Johansson, som ju
hade nära till att sittä modell i huset. Och 1944 målade
Masolle hans porträtt vid det staffii, som fortfarande ef
ter konstnärens död står i provkökets informationsrum.
På det staffliet står i dag ett porträtt - också målat av
Masolle - av Hjalmar Degerstedt, som 1932-1952 till
hörde KF :s styrelse och startade provköket 1944.

Provköket har många arbetsuppgifter. De flesta ut
förs på uppdrag av KF:s inköpsavdelningar och indu
strier.

Provsmakning och bedömning av livsmedel är e~ vik
tig del av provkökets verksamhet. Man har en grupp på
ca 100 personer - både män och kvinnor - som konti
nuerligt provsmakar och ger synpunkter. Detta sker en
gång i veckan - naturligtvis inte alla på en gång. Grup
perna smakar och för protokoll över sin bedömning ef
ter en 7-gradig skala. Provsmakningen gäller olika mär
kesvaror som ev. skall köpas in för att säljas i Konsum
eller Domus, men också nya produkter, som skall ut
vecklas för att tillverkas vid KF:s egna livsmedelsindu
strier. Man samarbetar naturligtvis med KF:s Livsme
delslaboratorium som sköter kontrollen på den kemiska
och bakteriologiska sidan. De varor som ska provas för
bereds och lagas i ett specialutrustat kök, som kan be
tjäna två provsmakningsrum. Man provar här också

storhushållsprodukter och köket är utrustat med stek
bord och mikrovågsugn. Provsmakningsresultaten ut
värderas numera med hjälp av data.

De husltållslärare och hushållstekniker som arbetar
med provsmakning bildar en s. k. expertgrupp som ofta
arbetar och diskuterar med inköpsavdelningarnas folk.
Då gäller det inte bara smak utan kvaliteten i sin helhet
och också förpackningarnas utförande.

Det finns också ett välutrustat experimentkök där
man har möjlighet att i lugn och ro experimentera med
nya matlagningsmetoder och nya användningstips för de
kooperativa märkesvarorna. Texten på KF:s livsme
delsförpackningar skrivs och provas här.

Det har alltid varit en angelägen uppgift för Provkö
ket att under åren ge information om hur man kan äta
rätt och riktigt och billigt. Och under det sista året har
man kommit ut med budskapet om basmat+tillägg.
Faktan om basmaten är ett resultat av ett grupparbete i
Socialstyrelsen där Anna-Britt Agnsäter varit med. För
att illustrera basmat+tillägg på ett enkelt och lättfattligt
sätt har KF:s Provkök gjort en matpyramid.

Och nu är vi inne på den direkt utåtriktade verksam
heten.

Alla små informativa blad om kött och frukt och Råd
& Recept som finns i alla konsumbutikerna, bara att ta
med sej. Dom recept vi läser i tidningen VI provlagas
på Provköket. Och så har vi bestsellern Vår Kokbok,
som kom ut första gången 1951 och under 14 år sålts i
en halv miljon ex. Nu är trycksatsen utsliten och i vår be
räknas den nya upplagan komma ut. Också i den, som
underhand i föregående upplagor, har man skurit ner,
förenklat och tagit fasta på nya rön. På provköket är
dom mycket intresserade av att vi inte ska frossa och
övergöda oss. Det går lätt att leva sunt, billigare och
enklare än vi kanske har fått för oss. Och så är det ju en
fördelningsfråga - att inte frossa.

Redskapsprovningen
Men det är som sagt inte bara det som vi äter, vi som
handlar i konsum, som testas här högt uppe i Stadsgår
den. Sedan flera år har man provat redskap av olika
slag, sådana som vi använder i hemmet. Och när prov
köket 1970 fick större lokaler, har den verksamheten ut
vidgats och redskapsprovningen har nu blivit en egen av
delning med maskinprovningsrum och mätinstrument.
Gunvor Lundberg leder denna verksamhet. Proven gäl-
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ler många varor, från mindre husgeråd t. ex. knivar, vis
par och skärmaskiner till' kapitalvaror som disk- och
tvättmaskiner, spisar och mikrovågsugnar. Även ute
grillar, gasolkök för camping och städredskap provas.

När man provar disk- och tvättmaskiner, måste man
ju ha en metodik att gå efter. Disken är rejält smutsad,
man penslar med spenat, äggula och gröt, som hör till
det mest envisa, när det gäller att få disken ren. Resulta
tet avläses under särskilda ljusskåp och jämförande prov
görs i en referensmaskin.

Som exempel på hur det kan gå till kan vi ta tvättmaski
nen. Man använder väv som är nedsmutsad enligt inter
nationella normer. Lappar av sådan väv syr man fast på
handdukar. Under tvätten mäts vatten och strömför
brukning med elektriska mätare och vattentemperatu
ren mäts av termoelement, som kopplats till maskinen.
Och en skrivare registrerar temperaturförloppet. När
maskinen tvättat färdigt mäter man tvättefTekten i en vit
hetsmätare. Även här görs samma prov i en referens
maskin.

Vad som är särskilt intressant för oss i Gustavsberg är
att redskapsprovningen ofta haft uppdrag från Gustavs
berg att t. ex. prova formgivning eller tålighet hos kera
miskt gods eller husgeråd av plast. Provningen har t. ex.
gällt tåligheten hos dekoren på vårt servisgods vid ma
skindisk. Eller lämplig utformning på ugnssäkra fat. Li
kaså har man tidigare för vår räkning gjort systematis
ka provningar på ugnssäkerheten, kokplattssäkerheten
och flamsäkerheten i vårt gods, när det gäller matlag
ning i ugn eller på platta eller gas.

Detta var ett plock ur provkökets och redskapsprov
ningens vardagsrutin och vi kan väl få tacka få hjälpen.

Margareta

Överst en bildfrån livsmedelsprovningen. Varje vecka kom
mer personer från livsmedelsprovningens konsumentpanel,
som består av ca 100 personer, till provköketför att testa pro
dukter. Det finns nu två sådana här provsmakningsrum med
särskilda bås för varje provsmakare, med korrekt dagsbelys
ning.

Bilden i mitten visar det nya köket för livsmedelsprovning.
Där finns utrustning för att prova storhushållsredskap.

På nedersta bilden ser man hushållsteknikerMargareta Bern,
som visar hur man testar tvättmaskiner i Redskapsprovning
ens "våtutrymme".



Den här klockan kallas "Tsarklockan" och var avsedd för
Kröningskyrkan. Klockan sägs vara världens största.föll ner
och gick sönder, när den skulle sättas upp. Har aldrig an
vänts för sitt ändamål. Står i Kremlparken.

Kanonen, som står på samma plats och också är världens
största, har aldrig avlossat ett skott. Den var avsedd för
Moskvas försvar och väger 40 ton.

Semesterresa till
Sovjet
När man har semester kan det vara trevligt att göra ·en
resa till frärnmande land. Finns då något socialt inslag
medtaget i resplanen så blir resan mera lärorik.

Vid Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s resa till
Moskva-Leningrad fanns ett sådant inslag medtaget i
resplanen. Detta gällde hur man ser på alkoholbruket i
Sovjet och vad man gör för att minska alkoholens skade
verkningar.
När vi var i Moskva var vi en grupp på 20 st, som fick

besöka ministeriet för Hälso- och familjefrågor. Det mi
nisteriet handlägger frågor om alkoholens skadeverk
ningar.
Ministeriets administrationschef Michael Ivanovitj

tog emot oss. Han lämnade en redogörelse för ministe
riets verksamhet och svarade på våra frågor. Alkohol
försäljningen regleras av en lag, som tillkom 1972 och
den lagen omfattar även förebyggande vård. Alkohol får
säljas till personer, som fyllt 18 år och den får säljas en
dast i vissa affärer och under en viss tid (kl
11.00-19.00) under dagen. För att minska bruket av al
kohol bedriver ministeriet propaganda i tidningar, radio
och TV. På alla arbetsplatser skall finnas sk upplys
ningsorgan, där representanter från företagsledningen,
fackföreningen och läkare skall ingå. De skall på arbets
platsen propagera mot bruket av alkohol samt hjälpa
dem, som har alkoholproblem. Att sälja sprit till min
deråriga straffas hårt. Även föräldrar får böta om de till
handahåller sprit till sina barn. Motorfordonsförare, som
är påverkade av alkohol mister sitt körkort på 1 a 2 år.
Upprepas förseelsen blir det fängelse. Det finns anstal
ter för alkoholisterna och de är kombinerade med fabri
ker av olika slag. Vikten av arbete tillsammans med vård
betonas särskilt och anses vara den rätta metoden för att
återföra en alkoholskadad till normalt liv.
Om någon tages för fylleri på allmän plats eller an

norstädes föres personen till en tillnyktringsstation, lik
nande våra "finkor". Skillnaden är att det alltid finns lä
kare till hands i Sovjet. Det finns 29 sådana stationer i
Moskva.

Vi fick besöka en tillnyktringsstation och se på dess
lokaler och utrustning. Stationen hade en personal på
12-14 personer på varje skift och läkare dygnet runt.
Man hade 35 bäddar fördelade på 5-8 rum. Vidare ha
de man 4 bilar med kommunikationsradio. Stationen får
anmälan per telefon, när de skall hämta någon berusad
person. Det är milisen eller allmänheten, som anmäler
härom och anmälaren får vara anonym.



Vid utskrivningen får man ett samtal med milisen (so
cialarbetare som vi har i Sverige finns ej) och foto tas för
registrering. Rapport lämnas till myndigheter och ar
betsplats. Den intagne får betala hotellrumshyra för sin
vistelse på stationen samt betala böter. Om den intagne
är skadad förs han till lasarett. Är vederbörande våld
sam får han en injektion och läggs in på ett isolerat rum.

Vi fick även träffa ett läkarteam för att med dem dis
kutera alkoholproblemet ur medicinsk synvinkel samt
vården av alkoholskadade. Teamet bestod av professor
Orlovski och psykiatern Babajan, som är Sovjets repre
sentant i FN :s narkotikakomrnitte.
Dr Babajan redogjorde i korthet för den historiska ut

vecklingen från 1917 och framåt på alkoholfrågans om
råde. Trots Lenins uppmaning till folket att upphöra
med alkoholseden, så kan man inte bortse ifrån att alko
holen alltjämt är ett samhällsproblem, som man inte fått
bukt med. Detta kanske är beroende på att alkoholtra
ditionerna är så starkt bundna till familjen. Här fordras
mycket upplysning för att lära folk att använda alkohol
på rätt sätt.

Professor Orlovski talade om upplysningsarbetet för
att bekämpa alkoholismen. För detta arbete finns s k sa-

nitetsupplysningsorgan i hela Sovjetunionen och dessa
upplyser om alkoholens verkningar för såväl den enskil
de individen som samhället. Han visade upp affischer,
som sätts upp på arbetsplatserna, som alla visar alkoho
lens skadeverkningar. Man försöker även skapa en bätt
re miljö - omgivning - som kan påverka den alkohol
skadade i positiv riktning. I detta sammanhang talade
han om att i Estland finns något som man kallar Anti
Bachusföreningar. Föreningar, som består av f d alko
holister (lika med våra länk-föreningar) och de har stor
betydelse i upplysningsarbetet. Nykterhetsföreningar
finns ej i Sovjet. Man framhöll att det var hela folkets an
gelägenhet att ta itu med dessa problem. Professor Or
lovski slutade med att understryka kollektivets stora be
tydelse i detta sammanhang.

Men vår resa upptog även det som turister får se i
Moskva och Leningrad. Det är mycket att se, så man
hinner inte med allt. Vi hann även göra ett besök på
Svenska ambassaden i Moskva och bli informerade om
arbetet där. Ja, det var en verkligt bra och intressant re
sa, som överträffade förväntningarna.

E. Sander

PÅ LÄ1T SVENSKA
Arbeta för jämställdhet*!
År 1975 är internationellt kvinno-år. Det har FN* be
stämt*. Det betyder att man i alla länder bör* arbeta ex
tra mycket för att kvinnorna ska få det bättre.
Regeringen* har bestämt, att en grupp personer ska

arbeta med frågan om jämställdhet* mellan män och
kvinnor. Gruppen har frågat bl. a. Statens invandrar
verk" (SIV) vad man där ska göra för kvinnorna under
det här året. Svaret finns i SIV :s tidskrift Ny i Sverige nr
5 1974.
Det här vill SIV arbeta extra mycket för:
l. Svenskkurser med ekonomisk ersättning för in

vandrar-kvinnor, som är hemma-fruar. Det kom ett för
slag* om det redan för tre år sedan.
Jämställdheten mellan män och kvinnor är större hos

svenskarna än i de flesta* invandrargrupper. Invandrar
kvinnorna har ofta inte fått det bättre, när de har kom
mit till Sverige. Ibland har de fått det sämre. Sverige har
inte gjort så mycket för att hjälpa dem.

Lagen* om svensk-kurser med lön och ledighet kom
1973. Men den var bara för arbets-tagare.
2. En undersökning av vilka invandrare, som inte kan

läsa och skriva (analfabeter). Och en plan för kurser åt
dem.

Man vet inte hur många analfabeter som finns i Sve
rige. Men man vet att kvinnor oftare än män är analfa
beter, därför att de har fått gå i skola för lite.

ORDET BETYDER -
*bestäm/ma -mer -de -t Hon bestämmer-euon säger vad de
ska göra
"bör Vi bär göra det--det är bäst att vi gö'r det.
*FN=Förenta Nationerna-sen internationell organisation som
ska arbeta för fred och hjälpa när det t. ex. är problem i ett
land eller mellan länder. FN ska också arbeta för att alla män
niskor ska leva bra, få gå i skolan m. m.
"flest stor - större - störst, många - fler - flest
"förslag -et - mittfö'rslag är att vi går på bio=jag tycker att vi
ska gå på bio.
*jämställdhet -en Jämställdhet i arbetet=t. ex. när en kvinna
och en man har samma typ av arbete och får samma lön för
det.
"lag -en -ar Lagen "säger" vad man får göra och vad man inte
får göra. Man får t. ex. inte dricka alkohol, när man ska köra
bil.
*regering -en -ar I Sveriges regering "sitter" nu statsminister
Olof Palme och 18 statsråd (ministrar). De är med i det social
demokratiska partiet, som är det största politiska partiet i riks
dagen (parlamentet).
"Statens invandrarverk (SIV)=en myndighet som arbetar med
invandrarfrågor för hela landet.
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DET KOM
TVÅ
BREV...

Att bli pensionär

Ålderdomshem borde inte finnas. Det är en grogrund för för
tvivlan, ångest och alla andra onda makters spel. Ängslan för
långvård, skuldkänslor ligger som en mara och trycker. Går
jag ut i korridoren för att fly från eländet, så träffar jag säkert
på samma plåga hos min broder och syster. För en stund kan
jag glömma mina egna plågor och gå helt upp i andras, också
en form av terapi.
- De glömda, avsidestagna, sängliggande, rullstolsbund

na. En har fått benen avtagna, en annan har förlorat sitt
ena ben och har fått det andra brutet.
Så här har jag tänkt: Skulle inte alla unga, friska medmän

niskor här omkring, de som har händerna fulla av arbetsiver
och glädje, vilja dela med sig av sitt överflöd till någon som
kanske aldrig får ett besök, en blomma, en hälsning, göra livet
lite ljusare för de avsidestagna, hedra minnet av de kära som
gått hädan.

Vad roligt det skulle vara om det då och då kunde dimpa
ner en slant till våra "Trivselkvällar". Det är en gemensam
sammankomst, där vi roar oss efter bästa förmåga. De flesta
pensionärerna här är f. d. anställda vid fabriken, de som byggt
upp det Gustavsberg vi har i dag. Och vi övriga, vi som inte
jobbat i fabriken har ju fått se till att allt annat funkat.

Tänk på, att även ni unga kan ha nytta av "Trivselkvällar"
när dagen D kommer. Detta brev kommer kanske att väcka
kritik men det är bara nyttigt. Iden är undertecknads, ingen
annan bör klandras för den - det får bli min huvudvärk.

Varma hälsningar
fru Johansson

Som vi alla vet är det många och stora förändringar som
sker, när en människa övergår från arbetslivet till ett liv
som Pensionär. Då gäller det för oss att acceptera för
ändringarna men att också ta vara på möjligheterna till
en meningsfylld tillvaro, som onekligen finns för oss. Vi
vet av kroppens förändringar att minnet sviker oss,
känslan av ensamhet och onyttighet är en del av inne
hållet i en Pensionärs liv. I vår förändrade situation har
vi dock möjlighet att uppleva saker och ting på nytt. Tid
och möjlighet att följa årstidernas växlingar, att resa, att
studera osv. I vår tid finns en tendens att värdera männi
skan efter hennes effektivitet. Vi Pensionärer har väl de
flesta av oss bara en 6-årig folkskola, några folkhögsko
la. Detta innebär att vi är rädda att inte klara av ett upp
drag i föreningarna. Tyvärr finns en del fördomar kvar,
när det gäller att göra vår röst hörd. Alltför många tän
ker så här, jag är för gammal, ingen bryr sig om vad jag
säger. Det är fel. Aldrig förr har äldre människor haft så
mycket att välja på i aktivitetsväg som nu: Större ge
menskap och aktivitet och ökade kunskaper genom stu
diearbete i föreningarna.

Vi bör alla vara med och ställa krav på olika ting i
vardagslivet för meningsfylld pensionärstid, god åld
ringsvård, bostäder, ja hela livsmiljön. Låt oss känna ge
menskap. Vi lever bara ett kort liv.

Anna Hallberg

Åren som kommer
I första hälften av februari startade en ny kurs, som he
ter "Inför pensioneringen" i fabrikens Utbildningsavd.
och Vuxenskolans regi. Tjugofem blivande pensionärer
fördelade på tre grupper arbetar nu med bl. a. följande
frågor:

Förberedelse inför pensioneringen, behövs den?
Arbetets betydelse och behovet av kompensation för
arbetet
Våra sociala rättigheter och krav i dagens samhälle
Behovet av kontakt och gemenskap
Att behålla hälsan
Vardagsjuridik
Åldrandet och personligheten
Interna pensionsfrågor inom företag och samhälle

Kursen omfattar 8 träffar och deltagarna träffas 1
gång per vecka, den är upplagd som studiecirkel med
handledare från Vuxenskolan, även experter kommer att
medverka i vissa avsnitt.

Vi citerar ur Vuxenskolans, information:
Hela livet är en lång radperioder, som ställer kravpå

Dig iform av studier, planläggning och förberedelser.
Duförbereder Dig genom skolgång och olikaformer av
utbildning. Du går planmässigt in för att välja arbete,
och Du engagerar Digför vidareutbildning. Många pla
nerar sin semester mycket grundligt, men livet efterpen
sioneringen förbereder man sällan.
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MÖ-LNTORPSGLIMTEN
Efter alla tillönskningar om "god fortsättning" är vi re
dan långt in på det nya året! Våra föraningar om vad
1975 kan väntas innebära för vår del, torde väl dämpa
den värsta optimismen: Trots den mångomtalade hög
konjunkturen - som landets industri lär befinna sig i -
bör påpekas, att den minskade bostadsproduktionen
kraftigt påverkar vår fabriks bransch i negativ riktning.
Då dessutom våra exportkunder mött liknande svårig
heter på övriga marknader, kan den oinitierade lätt tro
att vi infört "på stället marsch". Men icke: Vår kon
struktionsavdelning är ständigt på alerten med nya pro
jekt, nu har t o m det rostfria materialet fått konkurrens
av såväl koppar- som mässingplåt! De senare produk
terna är väl ännu att betrakta såsom utställningsföre
mål? Vår förhoppning är att bostadsbyggandet åter skall
bli "på modet", och därmed återge oss möjligheten att
köra på alla cylindrar!
GEM-klubben har i samband med Lucia-firandet -

med 100 morgonpigga - genomfört sin utlottning bland
konstsektionens medlemmar. Femton konstverk fann
nya ägare, som valde i följande turordning: Börje Karls
son, Junot Nilsson, Hans Westman, Siv Bergkvist, Elis
Westman, Evert Stillman, Marja Mylläri, Börje Matts
son, Annmarie Jansson, Pirjo Ehnlund, Tore Anders
son, Helge Wendin, Esko Mylläri, AlfBlomkvist och Ar
thur Strandberg. Pia Ehnlund, som var Lucia, hade god
hjälp i tablån av femton (!) tärnor, alla välsjungande
Mölntorpsflickor!
Julfesten, som arrangerades i Kolbäck Trettondag

Jul, samlade cirka 150 deltagare. Efter lekar kring gra
nen serverades förfriskning, varpå "Mr Silver" roade
barnen med trollerikonster, medan vi äldre drack kaffe.
Intet barn saknades då Farbror Jultomten anlände med
gottpåsar ("hotet" från illusionisten att trolla bort några
barn gick lyckligtvis aldrig i verkställighet!).

Foto: Lasse Johansson.
Mr Silver, alias Hans Silverberg, assisterad av Kenneth Norr
grann - demonstrerar ett reptrick för det yngre julfest
auditoriet.

Av fritidsaktiviteten "Friskare liv" som lanserats av
KPA, har GEM-klubben fått som första uppgift att sti
mulera till ett "Vasalopp" på skidor hemmavid. Avsik
ten är att man skall åka i egen takt och i flera etapper,
och därmed sammanlagt uppnå de 86 kilometerna. På
papperet är förberedelserna gjorda, på marken saknas
däremot ännu sent i januari den nödvändiga snön.
Dock: En sammanlagd långpromenad om motsvarande
sträcka, kan ingalunda betraktas som bortkastad tid.
Man tager vad man haver och kom ihåg: Bär alltid re
flexer vid kvällspromenad!

L. Johansson

Kanadabesök på Gustavsberg
Torsdagen den 13 februari gästades Gustavsbergs Fabriker i
Gustavsberg av 70 av de kanadensiska skolungdomar, som
under månaden besöker Eklidens skola i Nacka. Besöket i
Gustavsberg gäller Hushållsporslinsfabriken och Keramiskt
Centrum.
Det är skolungdomar i åldern 14-16 år, 120 st. från Mon

treols skoldistrikt, som fått tillfälle att göra denna spännande
resa. De flesta kommer från Saint Thomas High School, där
den ene av initiativtagarna, Hans Tibblin är gymnastiklärare.

Med ledare.journalister och föräldrar var gruppen 147 per
soner, som i chartrat plan tog sig till Sverige och Arlanda re
dan fredagen den 7 februari. Utom fabriksbesök på Atlas
Copco i Nacka och i Gustavsberg blev det ett rikt program
med rundturer, musik, sång och teaterutbyte etc.
Nacka-familjer ställde upp som värdar och tog emot ung

domarna i sina hem. Arne Såmme, Nacka och den redan
nämnde Hans Tibblin, var initiativtagare till detta utbyte mel
lan skolor.
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BESÖK FRÅN GUINEA-BISSAU
Den 9 augusti 1974 erkände Sverige republiken Guinea
Bissau. Och sedan 1969 har befrielsegrupperna PAIGC
fått humanitärt bistånd från oss. Nu föreslås att bistån
det går över i ett långsiktigt samarbete och att Guinea
Bissau blir svenskt s k programland. Biståndet beräk
nas under budgetåret 1976/77 hållas inom ramen 40
milj. kr. Man vill inrikta sej på långsiktiga projekt t ex
telekommunikationer, kraftförsörjning och industri. På
livsmedelsförsörjnings-, hälsovårds- och utbildningssi
dan anser man sej ha egna resurser. Man vill också från
Guinea-Bissaus sida ha kommersiell kontakt med sven
ska företag.

I december förra året inbjöds en guineansk minister
delegation till Stockholm för att diskutera det fortsatta
samarbetet med Sverige. Detta skedde genom UD, som
förmedlat kontakt med bl a KF och Exportföreningen.
Och den 5 februari kom delegationen till Sverige.

Ledare för delegationen, som bestod av sex personer,
var Vasco Cabral, minister för ekonomi och finanser.
Han är en framstående ekonom och tillhörde PAIGC:s
ledande intellektuella. Från 1950 studerade han vid uni
versitetet i Lissabon, men fängslades på grund av sin po
litiska verksamhet och satt två år i isoleringscell, där han
fortsatte studierna och avlade ekonomexamen efter fri
givningen 1959. Efter fängelsevistelsen var han förbju
den att lämna Portugal. Men i ett lyckat flyktförsök kom

han till PAIGC:s högkvarter i Conakry. Och 1964 fick
han i samband med en omorganisation av partiet upp
draget att svara för den ekonomiska planeringen. Han
har ofta varit partiets delegat vid internationella konfe
renser och-har tillhört det sk krigsrådet, ett av dom hög
sta politisk/militära organen.
Övriga delegater var Oswaldo Silva, ansvarig för Na

tionella Kommitten för Cap Verde-öarna, Filinto Vaz
Martins, statssekreterare för industri, energi och kraft
försörjning, Fernando Portes, statssekreterare för post
och telekommunikationer, Manuel Boal, huvudansvarig
för hälsovården och Maria Lilica da Luz Boa!, rektor för
"Instituto Amizade" som har hand om undervisningen i
internatskolorna.
Delegationen besökte den 10 februari Gustavsbergs

Fabriker i sällskap med Nils Thedin från KF. Sveriges
Radios Rapportredaktion följde gruppen för att göra en
intervju med Vasco Cabral i industrimiljö.

Men något samarbete med Gustavsberg blev det inte
fråga om nu. Det var andra industrier, som mer intresse
rade gästerna, som har träffat Sven Andersson och
Gertrud Sigurdsen och diskuterat biståndsprogrammet.
Dessutom ingick i programmet besök på Skogssty
relsen och Vattenfall. Madame Boa! diskuterade han
dicapvård och undervisning.

DÅLIGT BANDYVÄDER UR NYA GRODBLAD
Fotbollen gick inte så bra under förra säsongen, men nu får vi
hoppas på en uppryckning. En ny lagledare och tränare för
fotbollslaget håller man på att skaffa.

Ishockeyrinken är färdig och invigd enligt programmet och
bandybanan ska spolas, så fort det blir kallt. Men den regniga
vintern har varit besvärlig för de flesta arrangörerna i mellan
sverige. När detta skrivs ligger Gustavsberg etta i bandy i Div.
III södra och ligger bra till för att vinna serien. På grund av det
dåliga vädret har det varit omöjligt att spela matcherna efter
ett förutbestämt schema. Så jag återkommer senare.

Acke B.

Kriablommor samlade av Hermods

Det går en tjusning genom kroppen, då skidorna medfräsan
de fart banar sig väg över snöhöljda kullar och sluttningar,
och inte slår man sig så farligt heller.

*

Allmänhetens åktider på Konstisbanan:

Lördagar
Söndagar
Måndagar
Tisdagar
Fredagar

16.00-18.00
13.00-15.00
12.00-13.00
12.20-13.10
09.00-10.00
14.00-15.00

En dag åkte vi kälke. Det var så roligt. Fröken stod överst och
släppte en efter en. Sen kom en majister ochfråga omfröken
ville men hon ville inte sen kom en annan majister och då ville
hon. Sen gickfröken av på mitten och majistern gick av lite
längre ner. Sen höllfröken och majistern på att tjära ihjäl sej.
Det var den roligaste dan i mitt liv.

*
l storstadenfår man inte samma kontakt med människor som
på landsbygden. Man säger visserligen hej i trappuppgången
men sen blir det inte mer.

*
Ibland har naturförstöringen varit så svår att det inte går att
reparera, och då får man i stället åstadkomma en ny sorts
natur.
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RAPPORT FRÅN OXELÖSUND
Foto: Lundell, Prisman, Oxelösund.
Den traditionella julfestenför anställda medfamiljer gick av stapeln den 12januari med rekordde/tagande. Över 300 barn och
vuxna dansade utjulen, anförda av Håkan Lindström och hans medhjälpare. Vår egen dragspelsmästare, Holger Parmenberg
med partner, gjorde ett uppskattatframträdande. Efter att därefter haförundrats över trollkonster, kompenserat uppkommen
närings- och vätskeförlust och slutligen uppvaktats av tomten, skiljdes vi efter en trivsam samvaro.

NORD-KOOP-NYTT
Två nya samgrupper
Produktionen inom textil och konfektion inom nordisk
kooperation har just startat nya samarbetsprojekt inom
ramen för kooperationens nordiska samarbete. Det gäl
ler närmast samköp av råvaror samt maskiner och till
behör, och, naturligtvis, tekniskt erfautbyte. För närva
rande köper man inom berörda fabriker för ca 200 milj.
sv kronor årligen.

Vadär kvalite?
Erfagruppen får många gånger frågor att fundera över,
man väljer förstås ut de viktigaste först. Tex kvalite, vad
är det? Tyget, materialet, modellen, passformen, stor
lekssystemet - se här några av synpunkterna. Matnyt
tiga frågor som teknisk utrustning, avsyningsteknik, pro
duktivitet, kostnads- och investeringsfrågor, kommer
högt på listan.

Gemensamma industribesök, t ex hos varandras fa
briker, vid maskinmässor etc ingår som en viktig upp
gift i gruppens arbete.
Deltagande organisationer: SOK och OTK i Fin

land, NKL i Norge, SIS i Island samt KF i Sverige.
Ordförande i erfagruppen är Carl-Axel Sjöstrand,

K F :s Slitmanfabrik, i samköpsgruppen ekonom Erik
Svensson, SOK:s fabriker Helsingfors.

Omfattandeproduktionssamarbete
Samarbete inom nordisk kooperativ produktion är på
vissa andra områden väl etablerat. Samägda företag är
Nordspray och Teo i Finland, Nordkronen i Norge och
Nordchoklad i Sverige, Norge och Danmark. De repre
senterar en årlig försäljning av ca 150 milj sv kr. För
närvarande utreds dessutom Nord-Kem, en gemensam
industriell satsning på det kemisk-tekniska området.
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GUSTAVSBERG

29/11 Erik Hjalmar Hedman, Farsta, 78 år
18/12 Amalia Sofia Fredriksson f. Olsson, Gustavsgården, 96 år

1975
6/1 Anders Edvin Andersson, Villag. 7, 62 år

Födda
19/11 dotter till Sui Fong Chan o. Marika Yvonne Denise Suzuki

Smedslund, Nelsonstigen 13
23/11 son till Martti Vilho Alponen o.h.h. Kerttu Kyllikki f. Män

nikkö, Meitens v. 1
26/11 Jorge Daniel son till Francisco Bueno Bueno o.h.h. Maria del

Pilar Martinez Bueno, Nelsonstigen 7
28/11 son till Jorma Johannes Fingerroos o. Taimi Annikki Säkki

nen, Björnskogsv. 16
3/12 dotter till Tryggve Nandorf o.h.h. Maud Ellen· f. Ödlund,

Skyttev. 18
5/12 son till Christina Margareta Palmer, Björnskogsv. 68
8/12 son till Kerstin Birgit Pettersson, Rutens v. 4
9/12 dotter till Sven Åke Rasmussen o.h.h. Inger Margaretha f.

Frejd, Björnskogsv. 72
11/12 son till Bernt Lennart Norling o.h.h. Inga Ann-Kristin f. Jo

hansson, Björnskogsv. 14
12/12 dotter till Tore Gustaf Gerhard Olsson o.h.h. Gun Kristina f.

Finnman, Villag. 10
22/ 12 son till Lauri Olavi Mattias Kuusinen o.h.h. Annikki f. Salme

la, Meitens v. 21
24/12 son till Britt-Marie Eriksson, Björnskogsv. 18
24/12 son till Markku Viljam Vessman o.h.h. Marja-Liisa f. Nieme

lä, Skyttev. 23
25/12 dotter till Karin Yvonne Madeleine Linder, Lagnö gårds v. 4

1975
3/1 son till Mats Olov Bährne Grönblad o.h.h. Anita Marie

Louise f. Andersson, Renv. 6
6/ 1 dotter till Anne Birgitta Pettersson, Nelsonstigen 10
6/ 1 son till Hans Sven Eriksson o.h.h. Eivor Berta Sibylla f. Jo

hansson, Meitens v. 7
11/1 dotter till Kimmo Kalevi Ojalehto o.h.h. Cecilia Maria Elisa

bet f. Koskinen, Nelsonstigen 7

Vigda
30/11 Hans Idor Dennis Andersson o. Ulla-Britta Ingeborg f.

Hägersund.
14/12 Karl Ivar Strömberg o. Monica Viola f. Leksell

1975
11/1 Bengt Lennart Karlsson o. Maud Inger Margareta f. Johans

son

Döda
29/ 11 Lilly Irma Elvira Berglind f. Videll, Gustavsgården, 78 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTER. Varje söndag Högmässa kl 11. Varannan sön
dag firas Nattvard. Första söndagen i månaden är församlingens sär
skilda dopdag, då Dopet ingår i högmässan kl 11, alltså den 2 mars,
den 6 april, 4 maj etc.
Nu under fastan hålles passionsgudstjänster torsdagar kl 19.30,

som samlar oss kring Jesu lidande och dess betydelse.

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET
Barnens Kyrktimme lördagar kl 10 i kyrkan vill samla barn i alla åld
rar, från 4 år, till andakt och undervisning.

Vardagsverksamhet för barn varannan tisdag kl 18 i Lugnets lek
skola, nu närmast den 25 februari.

Barnfilmklubben torsdagarna 6/3 och 3/4 kl 15.30 i Munkmoragår
den.

Ungdomssamlingar. Torsdag 20/2 kl 19.30 passionsgudstjänst i kyr
kan. För övrigt varannan onsdag på tid och plats, som särskilt an
nonseras.

Ledare för församlingens barn- och ungdomsverksamhet är ung
domssekreterare Karl-Erik Cederlund, tel. onsdagar kl 18-19
300 52, bost. 08/742 24 07.

KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET
Orgelmusik lördagar kl 18-18.30.

Gustavsbergs kyrkokör, cirka 35 medlemmar, sjunger vid gudstjäns
ter högtidsdagar och vid musikandakter. Övar måndagar kl
18.30-20.30 i Ekedalsskolan.

Ceciliakoren, kyrkans barnkör, står öppen för alla barn. Övar mån
dagar och torsdagar kl 15-16 i kyrkan.

Fri undervisning i orgelspel ges, företrädesvis för vuxna.

Norrköpings gosskör gästar församlingen. Ger en konsert i kyrkan
den I mars kl 18 och medverkar i familjegudstjänst den 2 mars kl 11.

Passionsmusik under medverkan av Kyrkokören lördag den 22 mars
kl 18.

Ledare för den kyrkomusikaliska verksamheten är musikdirektör
Hans Björklund, tel. 08/404915.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
hade årsmöte i Prästgården den 21 januari och fördelade anslag till
Svenska kyrkans mission, Sjömansvården och Lutherhjälpen m m.
Samlas varannan tisdag kl 19.30 i Kristallsalen, nu närmast den 18
februari. Arbetskretsen anordnar i vår lotterier för sin verksamhet,
bl a utlottas en s k brudkista.

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

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

Efter kontorstid:
435843. 435008. 409490
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INGARÖ

Födda
11/12 en dotter till John Erik Westman o.h.h. UJla Birgitta West

man Lidwall från Storskogsvägen 18

1975
7/1 en son till Leif Hemborg o.h.h. Anna Kristina f. Jakobsson

från Johannesdal

Vigda
20/12 Jan Sergej Kieser och Gun Elisabeth f. Möller från

Lillsvängen 4

deltagare.Nattvard firades 18 gånger med 249 nattvardsgäster. Jngarö
kyrka anlitades vid 84 dop, 31 vigslar och 30 jordfästningar eller min
nesstunder - t dessa kyrkliga förrättningar deltog totalt 3.464 perso
ner. I kollekter insamlades under året 13.291 :-.
Dessa siffror betyder att antalet gudstjänstdeltagare ökade något,

antalet deltagare i kyrkliga förrättningar ökade mycket, antalet in
samlade koJlektpengar ökade mest.

ÅRET SOM ÄR

Död
13/12 Elise Ingegärd Andersson f. Isaksson från Lämshaga

ÅRET SOM VAR
- var ett år med god tiJlväxt både vad gäller folkmängden och anta
let gudstjänstdeltagare. Folkmängdsökningen på Ingarö kan åskåd
liggöras med följande uppställning:
Födda 27
Döda 9
Födelseöverskott 18
Inflyttade 219
Utflyttade 119
Inflyttningsöverskott 103
Folkmängd 1/1 74 l.390
Folkökning 121
Folkmängd 31/12 74 1.511

I de 61 högmässor som höJls under 1974 deltog sammanlagt 2.406
personer. Dessutom höJls 61 andra gudstjänster med tillsammans 2.682

- blir för lngarö församling ett märkesår, liksom för Gustavsbergs
Fabriker, vi firar jubileum och fyJler 150 år! Det var den 29 mars
1825 som en kunglig resolution avskiljde Ingarö jämte Lämshaga
som en särskild kapellförsamling under Värmdö pastorat. Den 29
mars infaller i år på påskaftonen varför hela påskhelgen kommer att
få jubileumsprägel. Än är det dock ganska långt till påsk och innan
dess kan noteras att:
Högmässa firas kl 11.00 varje sön- och helgdag
Helgmålsbön håJles första lördagen i varje månad kl 18.00

Passionsandakt håJles varje torsdag under fastan med början den
I 3/2 - tid och plats enligt tidningarnas predikoturer
Barnens Kyrktimme hålles i Ingaröhemmet varje helgfri lördag kl

9.30
Barnkören har startat och övar lördagar kl 11.00
Vardagsverksamhet för barn börjar i Ingaröhemmet den 28/1 kl

16.00 och fortsätter varannan tisdag samma tid och plats
Barnfilmklubben fortsätter första torsdagen varje månad med bör

jan den 6/2
Kyrkans Ungdom samlas i lngaröhemmet varannan torsdag kl 19

med början den 23/1
(För barn- och ungdomsverksamheten finns ett särskilt program

som kommer att utsändas till alla berörda.)
lngarö Kyrkliga Sykrets samlas varannan onsdag kl 13.00 med

början den I 5/ I.
TrivselkväJlar i Ingaröhemmet blir det regelbundet, första gången

den 30/1.
Under Fastan pågår Lutherhjälpens Fasteinsamling - insam

lingsbössor och annat insamlingsmaterial kommer att utsändas till
aJla hushåll i församlingen.

Lennart Lundquist

BIBELSTUDIUM
håJles i Prästgården varannan tisdag kl 19.30, nu närmast den 25 fe
bruari. Tack
LUTHERHJÄLPENS FASTEINSAMLING
Den traditionella, riksomfattande fasteaktionen för Lutherhjälpens
verksamhet för nödlidande ute i världen pågår nu under fastans vec
kor fram till Palmsöndagen den 23 mars. Sparbössor är utskickade
till aJla hushåJI och lämnas i kyrkan vid Palmsöndagens högmässa kl
11 eller också på pastorsexpeditionen.

PASTORSEXPEDITIONEN FÖR
GUSTAVSBERGS FÖRSAMLING
är öppen tisdagar och torsdagar kl 11-13 och 17-19. Tel. 30052.
Kyrkoherden träffas per tel. övriga vardagar utom onsdagar säkrast
kl 9-10.

FOLKMÄNGDSSTATISTIK FÖR 1974
Födda: l 24 barn, 61 pojkar, 63 flickor.
Inflyttade: 685 personer, 368 män, 317 kvinnor.
Utflyttade: 706 personer, 398 män, 308 kvinnor.
Döda: 42 personer, 25 män, 17 kvinnor.
Folkmängd vid årets slut: 7.423 personer, 3. 779 män, 3.644 kvinnor.
Ökning under året med 61 personer.
Äldst är änkefru Emma Fingal, Gustavsgården, 103 år.

Hans Ekström

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Märta Jakobsson

Ett varmt tack för all vänlig uppvaktning vid min pen
sionering.

Ester Andersson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker och vänner
för uppvaktning på min 60-årsdag.

Doede Wijnja

Tack till släkt och vänner för visat deltagande vid vår
kära mors, Lilly Berglind, bortgång. Ett varmt tack till
personal och gäster på Gustavsgården.

Sönerna

Ett varmt tackför alla bevis på vänlighet och deltogan
de i min stora sorg vid min makes, Edvin Anderssons
död, till vännerna på Cafeterian med flera.

Saia
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HEDWIG OLOFSSON
tidningen Gustavsbergarens alldeles speciella vän
och redaktionens fasta klippa på Olofssons Bok
tryckeri har gått i pension.

·Tack Hedwig
Visst blev jag en smula besviken,
när Hedwig sägs gå i pension.
För tidningens tryck åt fabriken
har hon ju gett färg och ton.
Jag räknar till årgångar tjugosju
som denna idoga, kunniga fru
har hjälpt oss i mångt och mycket
från manuset ända till trycket.

Rätt typiskt - från första stunden
så satt hon med stil Ideal
och lärde oss sedan grunden
för tryckarens olika kval.
Det kändes ju lätt för en amatör
när termerna gavs en solig kulör,
kring korrekturet och spisen,
om stilar, papper, matrisen.
Att Gustavsbergaren skulle bli nöjd
och ombrytning fixad och stämma
så kunde vår vän, som extra frojd
få sitta och rätta därhemma.
Sällan fanns där fe/tryckta ord
när verket låg på sättarens bord
eller pressarna började valsa -
sen blev det för Hedwig att falsa.

Nu vill jag gärna vara som tolk
för staben av redaktörer,
till Hedwig och också till hennes folk,
för välvilja och favörer,
för varje rättad och putsad rad.
Vi hoppas du känner dig nöjd och glad
när tacksamt din hand vi trycka
och önska dig hälsa och lycka.

Lergöken

I detta instämmer varmt, det må du veta,
såväl Edla Sofia som Margareta.

30

Tack
El! varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och ar
betskamrater på Plast för uppvaktning vid min pensio
nering.

Knut Sundgren

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
AlfNordin

En sommarkatt
På blomsteräng bland klockor blå
en liten katt syns gå,
den hoppar glatt från sten till sten
på sina tassar små.

Nu färden upp till stugan går
där väntar grädde i en skål,
den lilla tungan lapar glatt,
den är ju nu en sommarkatt.

Och sommaren den gick så fort
och barnen rest ifrån sin vän
nu dörren stängs för liten katt
den öppnas ej igen.

Det hem den över sommarn fick
det har den nu för alltid mist
ty alla lämnat stugan har
men liten katt blev lämnad kvar.

Med tårad blick den sitter där
det är så kallt den hungrig är
nu regnet susar sakta ner
men dörren öppnas icke mer.

På mossig sten den somnat in
ej mera höres höstens vind
snart vita flingor dalar ner
och liten katt ej finnes mer.

Anna



Konsumentägt_
- ettstarktsliäl
vara köptrogen
Konsum och Domus ägs av medlemmarna -
konsumenter som du och jag. Som delägare har
vi rätt till överskottet.

I Konsum och Domus får
du återbäring på allt du
handlar. Även till
exempel på tid
ningar, tobak och
frukt. Det lönar sig
att vara köptrogen !
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