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Eira Rautiainen håller här på att torka rutorna i en av dör
rarna på huvudkontoret. Varje dag efter ordinarie arbetstid
kommer hon vid 5-tiden till sitt jobb, som är att städa botten
planet och trapporna i Huvudkontoret. Då harpappa kommit
hem och tar hand om barnen, 2 pojkar och 2 flickor mellan 8
månader och 12 år. Eira har städat nu i 6 år. Mer om städ
ning kan ni läsa längre fram i tidningen.

Ny chef på KFs
upplysningssektor
1976
Nils Thedin, chef för KFs upplysningssektor och leda
mot av KFs direktion, avgår med pension från sin tjänst
den 31 juni 1976. Till hans efterträdare har KFs för
bundsstyrelse utsett Lars Marcus, chef för Informa
tionssektorn i Konsumentföreningen Stockholm och le
damot av föreningens direktion.

Marcus adjungeras med KFs direktion från den 1 ja
nuari 1976 för att vid påföljande halvårsskifte efterträ
da Nils Thedin.

Marcus anställdes i Konsumentföreningen Stock
holm 1951 och har tillhört föreningsledningen sedan
1966.
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Snö •1 april
Aprilväder. Efter vår snöfattiga vinter får vi nu vita
stjärnor från himlen, var och varannan dag. Det snöar i
våra crokus, bland våra knoppiga narcisser, i vårt okuv
liga rabarberstånd. I denna vecka, då vårens första båt
tur går på lördag den 12 april. Måtte inte Gustafsberg
VII behöva slåss med is och snöyra när den stävar in
mot kaj. Hon klarar det, inte tu tal om annat, hennes för
flutna som "isbrytare" är dokumenterat.

I detta vårt jubileumsår startar båtturerna rekordti
digt och ett ytterligare utökat Keramiskt Centrum är öp
pet från den 12 april till den 4 oktober. Välkomna, öp
pettider på annan plats i tidningen.

Blåsipporna på fotot är visserligen från ett annat år,
men även denna vår stod de så här grant i soliga backar
innan de doldes av snön. De tittar fram så fort snön för
svinner, små skira vårblommor har en.underbar förmå
ga att överleva.
· På tal om jubileum, så har vi haft 25-årsfest och det
handlar vårt bilduppslag om, en trevlig festlighet. En hel
del aktiviteter har redan startat med anledning av vårt
150-årsjubileum och vi har bilder från olika begivenhe
ter. Gösta berättar vidare från detta verksamma 1950-
tal och Gustavsbergs Klubb, för nytta och nöje, var en
förening, som verkade aktivt från 1860-1949. I flera ge
nerationer gav den färg och innehåll åt mångas fritid.
Den har varit vilande sedan 1949 då folkparksstyrelsen
tog över och firade härom kvällen sin nedläggning med
en avskedsfest.

Företagsnämnden har haft sitt vårsammanträde och
KF har för pressen redovisat sitt fina resultat för 1974.
Även vårt eget Konsum, Gustavsberg andas optimism
och planerar att utvidga sin restaurang. Mölntorp är all
tid på alerten och berättar om sin tillvaro och Gustavs
bergs bandylag med traditioner har vunnit sin serie.
Ernst Bäckströms Radhusmästerskap saknar snö varje
år och borde flytta fram tävlingarna till aprilvädret.
Även detta år fick det bli terränglöpning, men det är kul
det också.

Hushållsporslinsfabriken har avtackat fem nya pen
sionärer med saknad i hjärtat. Vem kan återställa all
denna yrkeskunskap, som lämnar fabriken?

Deltog ni i Hildings roliga bildorientering i förra num
ret. Om inte har ni chansen nu igen. Han har placerat nå
gonting bakom en klurig tall på Gustavsbergs marker.
Några priser utlovas och motion samt frisk luft får ni sä
kert. Mycket nöje.

Red.

Det visslar en bondtrygg stare,
det skymtar en räv över mon,
det hoppar en jagad hare -
jag trampar en mask med skon.
Jag blev väckt av liv som larmar -
jag har vaknat i vårens armar,
och fast hungrig jag strängat min lyra
bland alarnas droppande blom,
är jag rusig av vårens yra,
där jag går i min fattigdom ...

Ur Dan Anderssons Vårkänning
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FÖRETAGS NÄMNDEN
Tisdagen den 11 mars 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret
kl. 15.00-17.50

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes
Anna Pohl och Tore Jansson. Justeringsdag: 1975-03-19.~

Allmän översikt
Bo Broms allmänna översikt kommer att publiceras som en
artikel i Gustavsbergarens Jubileumsnummer - "150 år -
och hur blir det sedan?". Han tecknade en bild av företagets
framtid med den ständiga förnyelse av produktsortimentet
som sker genom våra utvecklingsavdelningar för att behålla
och öka vår slagkraft. Han berörde också de risker som för
ändringar av marknaden kan innebära för Gustavsberg. Då vi
jobbar inom flera sektorer torde dock förändringar knappast
komma på samma gång över hela linjen och detta är vår styr
ka och borgar för fortsatt anställningstrygghet. Vi söker ock
så medvetet hålla oss inom huvudområden där vi är traditio
nellt starka, dvs inom "hem och bygge". I detta inkluderas
även miljö och klimat. Vi är också väl ansedda på marknaden
och att vi har KF bakom oss är en garant för en positiv ut
veckling.

En genomgång följde av våra fem sektorer och nuläget är
följande:

VVS-VA-sektorn har mycket att göra genom utbytesmark
naden för sanitetsgods, medan badkar fått vidkännas en ned
gång till följd av minskad nybyggnation.

Mölntorpsfabriken har haft en period med lägre efterfrå
gan av diskbänkar, men situationen har förbättrats genom or
der nyligen.

Segjärnsrören i Oxelösund går normalt och vårt nya rör
delsgjuteri är nu inkört.

Den efterfrågeminskning som drabbade PVC-rören i hös
tas har nu fyllts ut och produktionsapparaten går i full om
fattning. Vårt laboratorium i Fristad är nu ombyggt och väl
rustat för att pröva nya ideer och genomföra provningar mot
allt bättre kvaliteter.

HPF har god efterfrågan på sina produkter och vårt 150-
årsjubileum kan ge ytterligare fart på efterfrågan. Den utställ
ning som kommer på Nationalmuseum är bl a inriktad på att
peka på våra kvalitetssträvanden som tillverkare av hushålls
porslin och keramiskt konsthantverk av hög konstnärlig klass,
men även våra övriga industriella .produkter.

PLF har ännu inte lyckats ta sig ur den nedgång som råva
rubrist och kostnadsökningar skapade under energikrisens
dagar. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall pröva olika vä
gar för att få en bättre avkastning.

Mälardalen med sin tegeltillverkning har 'hygglig efterfrå
gan, men endast Bergsbrunna har de rationella produktions
förhållanden som krävs av ett modernt tegelbruk.

Ledamöterna ställde en del frågor och bl a ville Tore Jans
son ha en belysning av våra chanser att vidareutvecklas och
Bo Broms ansåg bl a att det fanns goda möjligheter inom så
väl nuvarande områden som miljö och klimat.

Ruben Edqvist kompletterade med att erinra om att ett fö-

retag under utveckling i stor omfattning är beroende av män
niskorna i företaget, deras kunnande, engagemang och vilja
att skapa en god anda.

Produktionen
Bertil Dahllöf nämnde att en större rationalisering vad gäller
emaljverket i det närmaste är beslutad. Investeringen sträcker
sig över 3-4 år och starten sker i pressverket, som bl a skall få
nya svetsmaskiner. På emaljverket räknar man med att ta bort
de manuella lyften, göra materialbesparingar, minska bränn
tiderna och kunna reducera personalstyrkan.

Kyldisk har en budget som ligger lägre än föregående år och
orderingången är otillräcklig.

Fritidstoaletten kommer nu i en ny serie och sprutning och
hopsättning sker i f d pannverkstaden.
SPF har flera investeringar på gång. Bl a skall bidegjut

ningen byggas om till stiggjutning, vilket är planerat ske un
der semestern.

På PLF är vår montageavdelning för termostatblandare un
der uppbyggnad. A rbetarskyddsstyrelsen har lämnat det gläd
jande beskedet att vi ligger långt under gränsvärdet för tillå
ten halt av vinylkloridgas, då prover tagits emedan några av
våra formsprutare hastigt insjuknat.

HPF har också en del förbättringar på gång i fabriken och
produktionen kör för fullt för att tillfredsställa efterfrågan.

Beträffande den statligt beslutade arbetsmiljöfonden an
mälde Bo Broms att denna fråga handläggs av en fondkom
mitte inom KF, som inom kort utsänder information och in
fordrar prioritering från respektive företag och dess skydds
kornmitteer.

Avd 205 förutsatte också att personalorganisationerna in
lemmas i det lokala samrådet vad gäller arbetsmiljöfonden.

Beträffande situationen på PLF ansåg avd 205 att företa
get brustit vad gäller inskolningen av nya verkstadsuppsätta
re och Bertil Dahllöf menade att ökad personalomsättning och
den långvariga influensafrånvaron varit bidragande orsaker
till att vi haft vissa svårigheter med just inskolningen av några
nya verktygsuppsättare. Bo Broms påpekade att den arbets
grupp som är tillsatt skall göra en översyn av förhållandena på
PLF och därvid även beakta personalförhållanden.

1974 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det interna bokslutet och
ett flertal overhead-bilder en omfattande redogörelse för det
gångna året.

Försäljningen 1974 uppgick till 542,4 mkr, en ökning med
drygt 13,6 %. De största omsättningsökningarna uppvisar
HPF, Oxelösund och PLF. Kostnadsökningen har varit kraf
tig över hela företaget, bl a vad gäller energin och råvarorna.
Överskottet är koncentrerat till första halvåret 1974.

I översikten ingick bl a utvecklingen av kostnader, intäkter
och investeringar 1969-1974, exportens fördelning på olika
länder, bostadsbyggandets utveckling. På Danmark har vi
minskat vår export avsevärt och Ruben Edqvist ansåg att
Danmarks prekära situation med stor arbetslöshet m m haft
sin grund bl a i den kraftigt neddragna bostadsproduktionen,

Arne Johansson ansåg att många av nämndens ledamöter
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har svårigheter att tränga in i den omfattande mängd siffror
som ett bokslut innebär och nämnde om de försök med före
tagskonsult som prövats på BT. Bo Broms menade att företa
get stegvis vill vidareutveckla den ekonomiska informationen
till de anställda och de handlingar som i god tid översänts till
organisationernas representanter ville vara ett led i detta.

Marknadsläget
lngmar Isakssons försäljningsöversikt anknöt till den rådan
de byggkonjunkturen med det prisstopp som tillkom förra året
och som givetvis påverkat prisbilden. En 10-%-ig försälj
ningsökning på VYS-VA-sidan med 82 000 färdigställda lä
genheter blev fjolårets facit. För januari i år har igångsätt
ningen minskat kraftigt jämfört med januari 1974, men pris
stoppet har nu upphört. På sanitet har vi hygglig efterfrågan,
medan utleveranserna av badkar minskat. På rostfritt har ef
terfrågan på exportdiskbänkar ökat, och segjärnsrören i Oxe
lösund har också god efterfrågan. Orderingången på PVC
rören har också ökat. På reningsverken hoppas vi bl a få en
del skandinaviska order.

Pristävling -Kostnadsjakt
Med anledning av den bekymmersamma kostnadsutveckling-

, en hade arbetsutskottet föreslagit att en pristävlan utlyses
bland personalen om kostnadsjakt. Nämnden beslutade enligt
förslaget och till ansvariga för denna aktivitet valdes Tore
Jansson, sammankallande, Torbjörn Schön, Arne Johansson
och Karl-Erik Hansson. Presentation av tävlingen kommer att
ske i Ankarnytt.

väntas lägga fram ett förslag angående fritidsaktiviteterna.
Kurt Hagelin ansåg att motionsaktiviteterna för de anställda
borde ökas och att frågan om fritidskonsulent återigen borde
aktualiseras. ·

Flera tyckte att referensgruppen hade gjort ett bra jobb och
att den borde få fortsätta sitt arbete. Man ansåg t ex att försö
ken borde utvidgas att omfatta även PLF.

Ruben Edqvist menade att vi måste förstärka yrkesutbild
ningen inom företaget bl a genom att få igång ungdornsutbild
ningen. De närmaste fren lämnar oss många pensionärer med
gedigna yrkeskunskaper och vi har även märkt tendenser att
anställda med 5-10 års anställning slutar och dessa är kring
30-35 år. Vi måste slå vakt om och se till så vi får behålla bra
personal så inte företagets konkurrenskraft försvagas. Då yr
kesutbildningsfrågorna bör ägnas mer uppmärksamhet, be
slöts att Nils Winberg knytes till referensgruppen. Birger An

' dersson ansåg att även en ny introduktionsrutin borde läggas
upp av denna grupp.

Förslag till åtgärder för
en minskad personalomsättning
Vid nämndens decembermöte tillsattes en referensgrupp med
uppdrag att jobba fram ett handlingsprogram med åtgärder
som syftade till att minska personalomsättningen. Ulla Bill
ving gav en utförlig presentation hur långt arbetet fortskridit
och meddelade bl a att SPF utsetts till lämplig avdelning, där
försök med t ex faddersystem och avskedsintervjuer skall gö
ras. Det totala handlingsprogrammet riktar sig till både nyan
ställda, kvarvarande och sådana som ämnar sluta sin anställ
ning. Ulla Billving betonade att man inte får glömma bort den
mellersta gruppen och gav flera exempel på åtgärder som kan
göras för dessa, tex avdelningsträffar, försök med ungdoms
nämnd och kanske en brett upplagd fritidsverksamhet. I sam
manhanget nämnder att en fritidsgrupp inom KPA:s ram, som
arbetar under Stig Englunds ledning, inom en snar framtid

Rapporter
Ur rapporterna kan nämnas att vi totalt inom företaget vid
årsskiftet var 3 374 anställda, en ökning med 98 personer se
dan föregående årsskifte. Personalomsättningen i Gustavs
berg har ökat med 3 % sedan föregående år och ligger nu på
19,7%.

Förslagsverksamheten ligger totalt på samma nivå som
1973 i förslag räknat (168), medan sammanlagd belönings
summa ökat avsevärt (från 57 599 kr till 103 920 kr).

Antalet yrkesskador i Gustavsberg har ökat något, från 80
till 73 med 5 867 förlorade arbetstimmar. Den årliga skydds
premien till fackföreningens studiearbete överlämnades till
David Hjerpe och den uppgick till I 576 kr (1973 - I 860 kr).

Kurt Hagelin efterlyste svar på en begäran om anslag till en
personalresa för UHV-anställda och fick besked om att före
tagsledningen beviljat ett sådant anslag nyligen.

Med anledning av utsända protokoll från samarbetskom
mitteerna ansåg Birger Andersson att man på dessa möten bör
ägna personalfrågorna ett avsevärt större utrymme.

Sune Nilsson lämnade en rapport från jubileumskornrnit
ten som planlägger en större personalfest och meddelade att
denna kommer att gå av stapeln lördagen den 14 juni.

Arthur Hald gav också en översikt över de försäljnings- och
PR-aktiviteter som planeras och är på gång och ansåg att vi
fått en fin start på vårt jubileumsår.

Avslutning
Då inga andra frågor förelåg avslutades sammanträdet.

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 12 april och har öppet till den
4 oktober.

Måndag-lördag kl 10-16.
Butiken: Som vanligt + lärd. 10-13.
Cafeet: måndag-lördag kl 10-15.

Gustafsberg VII: 12 april-4 oktober, lördagar, 24 ju
ni-15 augusti tisdag-lördag. Avg. Stockholm kl 10.00.
A vg. Gustavsberg kl 14.00. Gustafsberg VII avgårfrån
Nybroplans kaj.
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Tre kämpar påförsta bänk i Folkparken I maj, Erik Nilsson, Gunnar Andersson och Gunnar Floren. I bakgrunden
skymtar Axel Öhlund.

Det hände för 25
I september hade vi kommunalval i Gustavsberg. I hela riket
ökade socialdemokraternas valsiffror från senast 44,5 till 48,6
%. Här ute tog partiet 25 av de 35 platserna i fullmäktige.
Bondeförbundet i Gustavsberg ökade med 100 % - från 1 till
2 mandat. - Socialvården fick nu större utrymme i kommu
nens budget. Utbyggnad, ja tom nybygge av ålderdomshem,
planlades, liksom pensionärsbostäder i olika former. För so
cialvårdsfrågor inrättades en central expedition, där den nye
assistenten, Yngve Nyström, fick mycket att stå i, inte minst
med utredningar och hembesök. Så fullmäktige var flotta nog
att bevilja honom ett anslag på 60 kr per år för hållande av
cykel.

Det gladde nog en del gustavsbergare - och friade i varje
fall fabrikens chaufförer från ansvarsfulla extrauppdrag under
Stockholmsfärden - då Systemet fick tillstånd att öppna ut
lämningsställe i Algatan. Man beställde på onsdagen och häm
tade pavan hos Lindholm på fredagen.

Konsum började också att känna växtverk. Snabbköp in
rättades för första gången i Grisslinge, och senare på Villaga
tan. Ritningar skissades för ett varuhus i Centrum - men det

0ar sedan
skulle dröja många år innan man fick tillstånd att bygga, och
vara överens om hur man skulle förfara med den hotade bion.
Det var livligt på årsstämman, särskilt när Acke och Kicke
råkade i luven på varandra. Harry Pettersson blev den ständi
ge ordföranden - flitigt i elden i Konsum som kommun och i
allehanda andra uppdrag. Ibland kunde man råka honom på
konstavdelningen. Hur orkade han? I styrelsen satt dessutom
Erik Karlsson, Verner Lindberg, Erik Nilsson och H. Söder
ström. Den nye affärschefen kom från Hallstavik och hette C
G Klaar. - Konsum införde lunchstängning på förslag av ett
par kvinnliga medlemsråd ·- och det väckte en missnöjes
storm. - Till jul lånade man Fölungen, för att där hålla Jul
mässa. - Årets omsättning kom upp till 3,7 miljoner, vilket
ansågs vara en stor summa. Pengarna var värda mera på den
tiden - men som en jämförelse kan nämnas att vår konsum
tionsförening idag har en omsättning på 6 miljoner i månaden.

Daghemmet, med Lilian Wåhlberg som populär förestån
darinna, var efterfrågat och omtyckt av föräldrar och barn.
Men nog var det grymt mot små barn, att i kalla vintern väck
as opp av mammor, som skulle jäkta till daghem och fabrik
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vid 6- 7-tiden på morgonen. Jag var revisor i daghems
föreningen och blev med i styrelsen, vars möten förgylldes
med kaffe och hembakat åla fru Bengtsson. Festligt var det
vid årsmötet på våren, då föräldrarna-medlemmarna diskute
rade daghemmets ärenden och barnen dansade och sjöng för
saft och kaffe. - Årsbudgeten var på 30 000:-, och till den bi
drog fabrik och kommun med vardera hälften. Nu - 25 år se
nare - torde den summan inte ens räcka en månad i samhäl
lets stora daghemsverksamhet. Familjebidragskornmitten och
lekplatskomrnitten hade jag också att delta i. Den senare fick
disponera 1 000 kr till gungor och sandlådor runt om i sam
hället. Det fanns gott om barn - även i Höjdhagen. Rätt snart
flöt jag in i Barnavårdsnämnd, och nästa år i Kommu
nalfullmäktige. I barnavårdsnämnden belystes problem, som
visade på idyllens avigsidor. Än bodde många trångt med flera
barn i fabrikens gamla bostäder - ja några bodde i utgårdar
och sommarstugor. Jag skämdes över - nej det är inte efter
tankens kranka blekhet - att vissa barn skulle behöva bo illa
och ha lång väg att gå för att nå skolan. I ur och skur, vinter
tid i djup snö. Skolskjuts var inte uppfunnet. Det kom anmälan
till nämnden om skolkning, och vi skulle då skriva till föräld
rarna om bättre tillsyn. Vad hjälpte det? Någon tyckte att aga
skulle passa. - "Brottsligheten" var låg. Knark eller snifTning
bland unga var okänt. Vi hade att ta ställning för åtgärd mot

. snattare, vid ett och annat inbrott, grabbar som åkt cykel utan
lykta, eller jagat Barkebys hästar. Någon gång kanske ett bråk
i familjen. I allmänhet hade man, som det står i ett protokoll
från den tiden, "nog råa uttryck - men var annars hederliga".

Föreningsverksamheten i Gustavsberg var livlig - även den
beroende av fabrikens anslag m m. I Grindstugatan hade in
retts en liten "studio" för cirklar. Man kunde i ena rummet
träfTa Kyrkliga arbetskretsen, i det andra kommunistiska ung
domsklubben. För övrigt fick man hålla sig till förrummet på
Klubben, samlingssalen på Tretton, ett rum på Gamla konto
ret och en skolsal i Ekedal. För större samlingar fanns Klub
ben, frikyrkorna och Rotundan. Strandvik var fabrikens
representationsvilla. där hade tjänstemännen sin lunch. Un
dantagsvis fick Tjänstemannaklubben nyttja lokaler där på
kvällstid. Där kunde man också finna en förnäm "damklubb"
- tydligen avsedd för societetsumgänge. På sommaren fick
tjänstemännen tillgång till stugor vid Hällen. För arbetarna
var nog Aspvik tänkt som sommarviste. Allt arrangemang i
den gamla tynande bruksandan. -

Rotundan - salig i åminnelse - utnyttjades, trots sin skröp
lighet, för allehanda samkväm, för folkdansövningar och gym
nastik. På Klubben visade Scenstudion Alex Kiellands "Om
ett folk vill leva", och började sen åter öva Mobergs "De knut
na händerna" med de gamla trogna amatörerna Svenne Lan
dis, Aina, Birger, Hilding, Arvid, Rune m fl. De är värda en
tapperhetsmedalj ! - Fölungen inreddes som studielokal och
anlitades ofta vid fabrikens diskussions- och informations
kvällar. - ABF, med Harald Lindholm, Henrik Bengtsson och
Hilmer Sjöberg som eldsjälar, hade flera cirklar igång. Dit
räknades också Blåsorkestern, som fått en flitig nydanare i
Sven Wahrenberg och Manskören med idel gamla trogna
sångare som Sven Jonasson, Evert Johansson, Verner Lind
berg, bröderna Björkman, Fritte Fall, Ando Björk, Tage An
dersson, John och Sigurd Pettersson - ja man skulle nämna
många fler för deras trogna sångarglädje. - Konsum och
Fackföreningen hade studiecirklar på gång, de politiska ung
domsklubbarna, Arbetarkommunen, de frikyrkliga försam
lingarna höll sina regelbundna sammankomster, dit folk mötte
upp flitigt. Missionsförsamlingen, med Emil Wahlin som ord
förande, bjöd på "norrländska symöten" och påbörjade scout-

verksamhet. Socialdemokratiska kvinnoklubben, där för min
net skymtar Jenny Sander, Astrid Nilsson, Svea Andersson,
Elsa och Alice Pettersson och Astrid Söderman bland många
andra energiska kamrater, invigde sin nya fana detta år. -
Blåsorkestern 85-årsjubilerade i Folkparken, bl a med pam
pig Fanfarmarsch, och gav under sommaren konserter på oli
ka platser i samhället. - Hemvärnet kunde fira 10-års
jubileum med kaffefest, parad och plakettutdelning. Calle Wi
berg och Sjösten höll.gubbarna varma med nattövningar. Lot
torna, med Anna Larsson som ledarinna, firade också sina 10
år i liknande former. Åt hemvärnsgubbarna lagade de korv
och soppa, när de inte pysslade med att samla in kläder för be
hövande utomlands. - Röda Kors-kretsen var välkänd för
sina spontana insatser vid katastrofer ute i världen, för ener
giska penning- och klädinsamlingar, och för den fina julmäs
san i Missionshuset i december. Under maj månad firade man
Röda Kors-vecka (med bössor) med förnämliga konserter, där

Gillets kurs ifolkdans på Rotundan.
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HPF höll stor sommarfest vid Aspvik och man dansade
Hocky-Hockey kring den kvarglömda majstången.

bl a operasångare Carl-Axel Hallgren och musikdirektör Erik
Erling medverkade. Greta Hallin var ordförande. - Konst
föreningen hade hela 185 medlemmar, och ordnade årlig
konstutställning och utlottning. - Orkesterföreningen var liv
aktig med återkommande konserter. - Schacksällskapet med
Åberg, Thulin och Anton som ankare, kämpade mot våra sys
terföretag i KF. - Kyrkliga arbetskretsen tog som vanligt de
gamla på utflykt, nu till Valdemarsudde, där Maj Borg sjöng
och Olle Hallin gav ett ord på vägen. - Värmdö Skeppslags
fornminnesförening gjorde sig påmind med årsmöte på Föl
ungen. - Fiskeklubben - där bara fabrikens anställda åtnjöt
fiskekort - noterades för ytterligare utplantering av gäddyng
el i Baggen och Grisslingen. Senare på året släppte man ut 500
ålar märkta med silvernålar. Jag undrar om någon fått nål i
mun vid mål i mun - eller om någon ål överhuvudtaget kom
mit tillbaka från Sargassohavet, eller vart dom nu tar vägen. -
Folkparken (där jag hade det tvivelaktiga nöjet att vara kas
sör - bokföringsplit och räknande av slantar är inte särskilt
roligt), levde på danskvällar, Midsommarfester och höstligt
avslutningsfyrverkeri - som skrämde folk. De bästa inkoms
terna kom från bion - även om filmerna vi fick från filrnrno
nopolet inte var de färskaste. Jag fick förresten "världens av
hyvling" av deras revisor, då jag av rena ovanan lämnade ut

bioblock i fel ordning. Han trodde jag höll på med någon slags
förskingring. Årsmötet gav "full och tacksam ansvarsfrihet",
som man uttryckte sig på den tiden. - Ville man se årets fil
mer såsom "Tredje mannen", "Stadens ljus" eller "Kon-Tiki"
fick man satsa på att resa till storstaden. - Slöjdkurserna i
källaren på Tretton pågick under ledning av Ture Persson,
som slutat i fabriken och i stället blivit slöjdlärare i den nya
skolan. Kurserna kostade för äldre 7 :50 för hela kursen -
minderåriga slapp undan med hälften. - En gemensam tradi
tion var uppslutningen vid elden i Folkparken på Valborgs
mässoafton, där blåsarna spelade och manskören sjöng vår
ligt, och någon känd profil i samhället höll vårtalet. - Nästa
dag ställde man upp vid Kullen för demonstrationsmarschen
på Första Maj. Med Alice P framför blåsorkestern (i takt) med
svensk fana, följd av de röda organisationsfanorna, och de
gamla kämparna i täten för folket, gick marschen Algatan
fram, förbi torget och kyrkan och svängde ner mot Folkpar
ken. Där debuterade Ando Björk som Arbetarkommunens
ordförande med välkomstorden, och ombudsman Yngve Se
gerström höll talet för dagen, erinrande om dem som skapat
den demokrati dagens ungdom har att bygga vidare på, Bran
ting, Thorsson och Per-Albin Hansson.

I 950 var det också vanligt att fabriksavdelningar gjorde ut
flykter eller ordnade fester för sin personal. Så hade Dekorav
delningen trivselkväll på Fölungen, där Hilding visade sina
första färgbilder och höll lekstuga. Sedan gjorde man lustresa
till Sigtuna och Skokloster. Till och med den förnäma Studion
gjorde cykelutflykt till Aspvik. HPF, TPF och BKF, som de
stora fabrikerna kallades, höll fester på Aspvik, HPF tom två
gånger och jag ledde allsång. På hösten kunde man bjuda på
supe på Rotundan - och det kunde ju gå rätt livligt till. BKF
hade sina trogna arrangörer i Sven Svensson, Kisa och Nor
man, och de ordnade både Rotunda-kalas och båtutflykt till
Grinda. På TPF:s personalfest på Rotundan vill jag minnas
att Artur och Märta sjöng "Together" tvåstämmigt under
uppskattande applåder. - Även tidningen Gustavsbergaren
ordnade fest ute vid Aspvik i maj - d v s det var redaktören
som fick stå för det mesta av jobbet. Tidningens utgivare, dis
kussionscirkeln Forum, hittade också ut till Aspvik för en dis
kussion om "Modern demokratisk barn- och ungdomsvård".
Där var deltagare från daghem och barnavårdsnämnd, lärare
och föreningsfolk, och dr Reinius inledde.

Man måste beundra alla dessa idoga gustavsbergare, som
fast de jobbade sex dagar i veckan ändå orkade med att offra
sin fritid och sitt starka intresse åt föreningslivet. Många ver
kade ju också för samhället i fullmäktige och olika nämnder
och kornmitteer. Det var inte för den extra inkomsten - därtill
var arvodena ringa eller inga. De tyckte det var roligt, såg re
sultat, och trodde på att deras insats betydde något för ge
menskapen och samhällets uppbyggnad. - TV fanns inte. I all
denna verksamhet satsade man dock för litet på ungdomen.
För 21-åringarna gjorde kommunen ett nytt försök med över
lämnandet av Medborgarboken vid ett kaffekalas på Värds
huset. Några kanske väcktes till samhällsmedvetande, men,
som Olle Blomqvist sa' i sitt lilla tacktal, "Vi unga efterlyser
större förståelse för ungdomsproblemen i vårt samhälle". -
Allmänt kan man väl tycka att det fanns rika möjligheter för
de flesta till trivsam och skapande fritidssysselsättning även
för tonåringarna. De hade ju idrotten, ungdomsklubbarna och
scoutverksamheten. Men det blev mest bandy och fotboll. -
"Nyckelbarnen", eller de yngsta mellan 7-13 år, var nästan
helt glömda. Ett och annat gjorde sig påmint genom skolan
barnavårdsnämnden. Det ålåg enligt lag barnavårdsnämnden
att ta initiativ för fritidssysselsättning, och vi diskuterade åt-

8



gärder, men kom sent igång. Fabrik och kommun försökte på
Astrid Södermans initiativ med ett eftermiddagshem i Häst
hagen, som dock inte slog igenom.

Glömda var också pensionärerna, som mest betraktades
som gamla och färdiga. Omtanken visade sig i enstaka årlig
kaffebjudning eller utflykt, ordnad av någon församling eller
förening. Samuel Svensson, som jobbade ännu vid 70 år 1950
men avsåg att sluta till kommande vår, tyckte det var trist med
så många pensionärer, som "bara satt än här, än där". Flera
var nog fortfarande verksamma i en del föreningar eller idka
de en hobby, men det skulle behövas en sammanslutning för
att nå alla och ta tillvara deras intressen. Kanske också för att
få yngre att förstå sina äldre anhöriga och kamrater och de
ras livsproblem. - Hildur Johansson, gamle Backman och Lil
jeqvist resonerade med Samuel, och följande år var man mo
gen att kalla till träffar. Jag hade nöjet att överlämna ett start
bidrag enligt Hjalmars order på 100 kr. Officiellt bildades pen
sionärsföreningen 1952, då den också anslöt sig till riksorga
nisationen. En ny och livlig era började för pensionärerna.

Vi hade också invandrarna, vars problem blev ännu mer be
tonade, när flera finländare kom över, italienarna utökade sin
kader, och fler flyktingar från olika nationer kom in i vår krets.
För italienarna var det relativt väl beställt, och vi fick ju också
en fast tolk - men när signorina Borelli eller Villa m fl inte var
tillgängliga, kunde det uppstå nog så penibla situationer t ex

· hos läkaren. Ibland kunde syster Margit klara det med sitt fina
språksinne. Än värre var det för de finske, när tidigare an
ställda finländare, med ett mycket begränsat språkregister,
skulle tolka sina arbetskamrater hos förmannen, polisen, lä
karen eller socialmyndigheten. Vi tänkte väl inte då på, att in
vandrarna utom språksvårigheterna, inte alltid kände eller
kunde finna sig i våra seder och matvanor. Huvudsaken var
att få folk i luckorna. Visst fanns det en och annan som tyckte,
att invandrarna var besvärliga, att de utnyttjade vår social
vård. eller tog jobb från svenskar. Möjligen tog de jobb som
svenskar inte ville ha. Jag har ingen känsla av att vi i Gustavs
berg upplevde någon aversion mellan invandrare och gustavs
bergare. De tog våra flickor - eller pojkar - någon gång till
äkta, vilket accepterades. Invandrarna kom med i våra för
eningar, finnarna stärkte idrotten, italienarna musiken och
sången. Först fram på 60-talet började vi ansvariga mera tän
ka på behovet av information i olika avseenden på deras eget
språk. - Till nästa år hoppas vi också att den kommunala
rösträtten är ordnad. Skatten har de redan. De blir likvärdiga
samhällsmedlemmar. Då kanske jag får se italienare och fin
ländare och andra från annat land, men med oss samman
smälta, möta upp i I :a majtåget, när Internationalism och So
lidaritet är huvudtemat.

Idrottsåret 1950 i Gustavsberg inleddes med isgala på Ek
vallen, där 800 åskådare kom för att se bandy, hastighetsåk
ning och "Svarta hästen". - Ishockey prövades så smått. Sko
lan hade en del lovande juniorer och många av bandygrab
barna tyckte det var kul, men dels var utrustningen dyr, dels
var det svårt att få tid på banor. - Idrottskrönikan domineras
av namnet Valfrid Berglund. Han var verkligen på bettet i ter
rängen och vann koop DM i Gustavsberg, Eslövsloppet, Lin
neas terräng, Sumpans anrika dito, Enskedeterrängen och
DM. På skidor var han också stark och tog tillsammans med
Birger Andersson och Arvid Olsen 3 :e lagpris vid koop RM i
Borlänge. De hade nog blivit först, om inte Olsen behagade
bryta en skida. - I fotboll vann GIF lilla DM och kämpade i
finalen mot Tellus - som nu. Då vann "Berget" med 2-1, vil
ket var strongt av Curre Johnsson, Stark, Lööv, Östlund, Hå
nell, Dahlgren, Wikström, Bylund och Nordström. - Som trä-

nare fick man nu självaste Svenne Berka. - Gustavsbergarna
var välkända och eftersökta som tävlingsarrangörer. Dels för
en tränad funktionärsstab med Torsten Rolf som självskriven
speaker, dels för sina fina priser i konstgods. Här ute gick DM
i terräng, DM på skidor, fältskytte mm. Manfred Lindstedt,
som kände markerna väl som skogvaktare, var förstås ban-

Valfrid Berglund -
suverän i terrängen på 50-talet.
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Helikopterfiirare Ågren landsätter Svenne Bergkvist till sommarens skolfest på Ekvallen.

läggare. I skyttearrangemang på vallen bortom Skogsbo hade
han Oskar Bergqvist att lita till. - Orienterarna höll sig alltid
väl framme, bl a vid koop RM i Lamhult, där junioren Alf Ro
sen blommade upp. - Det var alltid mycket folk på våra täv
lingsarenor - jag såg många gamla och unga gustavsbergare
på Farstaborg. Samuel Svensson var en bland de trogna fan
sen - och Acke-Pelle, som visste mycket om fotboll, diskute
rade gärna "Gnaget" och "Hammarbaj". Även om det var 20
grader kallt på Ekvallen, så var känslorna varma hos bandy
lagets supporters. Vi höll på de våra i vått och torrt, och en do
mare, som gick emot oss, fick veta att han levde - men inte
blev han nedslagen, som det lär ha stått i en tidning någon
gång. - På Höjdhagsängen introducerade jag under våren det
ädla spelet varpa, med bistånd av aktiva kastare från Brom
ma. Många "avlagda" idrottsgrabbar mötte upp och intresset
växte snart. Man skaffade sig riktiga stenar och blev med i
korpen. Mot "Bryggarna", där Eva Gustavssons bror var bas,
hade vi trevliga tävlingsmöten - det var rena familjefester i det
gröna. Från den tiden har jag några trevliga hederspris på hyl
lan. Ragge Lindberg blev varpamästare 1950, i hård kamp
mot Sigge, Acke och Gunnar. Några år senare kom Brand
Johan med - han är väl nu den ende av de gamle som ännu är
aktiv. - Tennis var också populärt, med Waldemar Wahl
gren som entusiastisk inbjudare till den nya banan i Höjdha
gen. I klubbmästerskapet fick vi "svaga" ett rejält handicap -
så Ingemar Göransson, den blivande klubbmästaren, fick hål-

la på nära en timme för att vinna över mig. Jag minns jag gjor
de "en passering med en överraskande backhandcross" som
väckte hans tillfälliga beundran. Vi hade förstås ett starkt lag i
korptävlingar, och särskilt mot Fläktfabriken, i herrar Slam
pen, Wiberg och Holmertz. - Fabrikens korpkornmitte be
stod av Torsten Rolf, Ella Sander och undertecknad. Torsten
och Ella var också som vanligt ledare för ABF:s gymnastik
avdelningar. - Mellan fabrikerna och större avdelningar ord
nades under 1950 tävlingar i bandy, skytte, tennis, skidor, var
pa och fotboll. Den senare serien startades högtidligen på Ek
vallen med musik av Blåsorkestern i maj. Avspark gjordes av
syster Margit. En hedersbevisning - hon fick ju ta hand om
kommande skador från matcherna. Ty det var hårda banda
ge, så jag måste skriva ett Personalmeddelande: Spelarna er
inras om att korpfotbollen ska spelas lekande lätt och utan de
hårda tag, som stundom kommer till synes. Domarna anmo
das att skarpare beivra allt hårt spel. A Utför många skador
blir annars följden". Till semestern var serien färdigspelad -
och sen var man pigg på en cupserie. - I december ordnade vi
prisutdelning för olika korptävlingar på Klubben. Vi visade id
rottsfilm, bjöd på musik och allsång och dr Åke Svahn talade
om motionsidrottens betydelse. Där fanns rikligt med priser -
så året 1950 slutade med frid och fröjd.

Q~
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

I år är det Kvinnoår och Byggnadsvårdsår
Varför heter det inte Kvinnovårdsår när det nu heter
Byggnadsvårdsår? Det låter väl omtänksamt och my
sigt, fast det blev väl ingen skillnad i det långa loppet.
Med den utmärkta organisationsförmåga som skapel
sens herrar besitter finner de snart, "att verksamhets
området är för omfattande och för att nå maximal ef
fekt måste fältet begränsas", varför man övergår till att
vårda gamla traditionsrika byggnadsverk. För att sedan
nå jämnvikt och god balans vårdar man sig å andra si
dan om unga kvinnor. Ja och sen är det precis som alla
andra år.

Vad gjorde vi kvinnor 1950 i Gustavsberg?
, Då för tjugofem år sedan, som Gösta Dahlberg så må
lande berättar om, från sin ganska manliga värld. Ja, vad
gjorde vi medan våra män "kämpade i karriären", slogs
på barrikaderna för ATP och sjukvårdsersättning, mu
rade grundstenen till Kvarnbergskolan, bestämde i Kon
sum och stred för Gustavsbergs ära på idrottsplatserna
- vi satsade på nästa generation. Vi födde barn, amma
de barn, uppfostrade barn, vi tvättade, skurade, vårda
de, kokade långkok, vände på småslantarna. På vår fri
tid vaktade vi barn medan vi lappade, lagade, virkade,
stickade och lyssnade på den välsignade radion. Vi blev
aldrig Veteraner och sällan "Tjugofemåringar" i yrkes
livet. Det väntades av oss att vårt senaste barn var två år
fyllda innan vi kunde återvända till jobbet, innan dess
fick vi inte hjälp med avgifterna till daghem och familje
daghem.

Vi kanske närde en vild dröm
att göra arbetsbyte med våra män och återvända till det
yrkesarbete, som vi trots allt var riktigt duktiga i, men
det var bara en dröm. Visserligen är mod enligt tradition
en medfödd manlig egenskap, men det oerhörda mod
som fordrats på femtitalet av en man för att stanna hem
ma och sköta hem och barn, det var orimligt att kräva.
Det fordras mer mod än vilja och handlag den dag som i
dag är, men det går åt rätt håll, fast takten imponerar in
te.

Våra far- och morföräldrar fanns i de flesta fall, hun
dratals mil bort. Vi kom från Östkarelen, Laverno, Ljus
dal, Överkalix eller norra Bohuslän, från platser inom el
ler utom Europa, men vi framfödde alla infödda gus-

tavsbergare med kärlek till Farstaviken i sina hjärtan. Så
är det. Våra barn 'betraktar en tjänstebostad i Hästha
gen, Höjdhagen eller Mariaplan som sitt barndomshem.
Vi har medverkat till stora folkförflyttningar i vår tid och
berikat Värmdön med nya släkter av skilda ursprung.
Vår insats var egentligen inte dålig, men den var så van
lig att den förekommer bara, som en anteckning i mar
ginalen. Inte ens modersmyten finns längre att hänga
upp vår tillvaro på, åren som barnvårdare var troligen de
bästa i vårt syndfulla liv, men de räknas inte, de är bara
tärande avbrott i vår yrkesverksamhet.

Våra framåtblickande män
förde samhället vidare medan vi underhöll dem med
köttbullar och rena underkläder samt fostrade framti
dens människor. Det kallas för marktjänst och lever vi
tillräckligt länge kommer vi att uppleva en omvärdering
av vårt jobb, som kommer oss femtitalets kvinnor att
hicka av förtjust överraskning.

Längre fram på femtitalet kom plötsligt de flesta män
hem igen på fritiden. Det var i TV-ålderns barndom och
vi trodde att det var övergående. Bara en liten skara eld
själar ledde samhällets öden vidare. Alla föreningar av
folkades så när som på den närmast sörjande styrelsen
och möbelvaruhusen växte upp som svampar ur jorden.
När männen kom hem i vardagsrummet åkte trettitalets
enkla bohag ut på soptippen. Familjelivet blomstrade
men samhällslivet tynade. De ännu aktiva stressade
halvt ihjäl sig innan de upptäckte den ständiga "reser
ven" och började välja in kvinnor i nämnder och styrel
ser. Visserligen behöll dom godbitarna själva men vad
begär man. Den som en gång lärt sig att kämpa släpper
ingenting ifrån sig utan strid.

Av femtitalets marktjänst
blev det inga pensionspoäng för oss kvinnor, som nu nal
kas pensioneringen, men trösta er, vi klarar oss, vår ova
na att vända på slantarna mitt i överflödet går aldrig ur.
Vi skall sitta som vitnande pinntorpafruar och heja på
sjutti-talets kvinna, som behöver all den uppmuntran
hon kan få. Hon har kommit i kläm mitt emellan dagens
krav på yrkesarbete och samhällsengagemang och går
dagens värderingar på hemmets vård, måtte hon hålla, vi
kvinnor från 1950-talet tror på ett jämlikare samhälle
med fördelade bördor och delade glädjeämnen.

Edla Sofia

GLÖM INTE MUSIKENS DAG I GUSTAVSBERG LÖRDAGEN DEN 31 MAJ!
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Sixten Lindblad har jobbat som gjutare på byggen tills han
fyllde 50. Då sökte han hit och blevfast anställd städare på
SPF. Här gör han golvet rent efter gjutningen. Först skrapar
han golvet eftersom leran har torkat och kletatfast vid golvet.
Så spolar han golvet och vattnet tar med sej leran och rinner
ut i golvbrunnen. Sixten jobbar här mellan halv 1 och halv 7.
Han tycker tiderna är bra, kommerfrån Östergötland och bor
på Värmdö sedan snart 15 år.

På SPF:s lager städar man varjeförmiddag med sopmaskin.
Den suger damm men lämnar större saker som t ex stållister
na från emballaget kvar, dom får man ta för hand. Roland
Pettersson, somjobbar vid utlastningen på lagret har ocksåpå
beting hand om sopmaskinen. En smålänning, som jobbat så
mycket med östgötar att han ändrat dialekt. Fem av hansfa
milj jobbar här.

Vilka är det som
städar på jobbet?
Ja, vem städar åt oss här på red t ex och låter oss börja
arbetsdagen med tömda askkoppar och papperskorgar
på golv utan papperstussar? Vi skriver och klistrar An
karnytt varannan vecka här och då blir det lite extra
både i askkoppen, papperskorgen och på golvet.

Städningen på HK (huvudkontoret), GK (gula kon
toret) och TEC (tekniskt center) och på kontoren, om
klädningsrummen och vissa trappor och passager inom
produktionen och Gula och Blå Porten sköts av 44 fast
anställda städerskor. Dom har sitt hemvist på UHV, där
Hermine Nilsson har sitt kontor. Hon är arbetsledare för
städerskorna.

När kontoren töms en kvart i fem kommer en halv
timma senare städpatrullen - i många fall, när pappa
kommit hem från jobbet och tar hand om barnen.

Det är mycket som ska städas, något ytmått är svårt
att ta fram, men man kan ju, om man känner till lokali
teterna någotsånär, förstå att det är ganska så stort.

Det är uträknat så att varje städerska för sitt område
har 3-3 1/2 timma på sej. Då ska man bl a tömma ask
koppar och papperskorgar, damma "bord med horison
tal yta med dammduk" varje dag. Golv ska i vissa fall
vaskas varje dag, i vissa, där det finns heltäckande mat
ta, dammsugas varannan. Toaletterna städas varje dag
naturligtvis och där ingår också i jobbet att se till att det
finns tvål, handdukar och pappersbägare. Detta är ett
litet axplock ur instruktionerna.

På TEC tex jobbar tre städerskor och där går det åt
omkring 10 timmar för att städa efter ca 60 personer
varje dag. På Gula Kontoret jobbar 3 städerskor, som
sköter kontoren och läkarmottagningen. Kyrksalen eller
konferenssalen vad man nu kallar den, städas sedan 15
är eller möjligen mer av en och samma städerska.

Keramiskt Centrum grovstädas varje dag. Men där
jobbar en städerska vanlig dagtid från 7.15 till 16.45.
Det är ju mycket som ska dammas och hållas "utställ
ningssnyggt". Vi har många besökare där året runt. Ca
feterian är uthyrd med städning. När den är öppen stä
das där också varje kväll.

Men vi har "städobjekt" också ute i samhället. Ams
paviljongerna Ebbalund vid Gamla vägen, Kullenpavil
jongerna 3 och 4 intill Gula Porten och Skogsbo vid
Skärgärdsvägen städas också av våra fasta städerskor.
Där bor manliga anställda, som väntar på att få egen bo
stad t ex och en del rum hyrs ut till tillfälliga specialar
betare från legofabriker, installatörer och ugnsarbetare
tex.

Både fastighetsförvaltningen och fabriken behöver
också hjälp med städning efter renoveringar och nybyg
gen.
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Att få personal till städningen är egentligen inte något
problem. Det finns många>- naturligtvis mest bara kvin
nor - som efter att ha slutat i produktionen och fått
barn, står i kö för att jobba med städning på "obe
kväm" arbetstid, som i det här fallet alltså blir den mest
"bekväma". Barnvakten, pappan, kommer hem och då
vill mamman ut och joba för att tjäna egna eller gemen
samma· pengar.

Inom fabrikerna är det alltså bara vissa delar, som
städas av städerskorna. Och några av dom börjar efter
ordinarie arbetstids slut, men några kommer tidigare och
börjar under dagtid för att ta sådana lokaler, som man
utan besvär kommer åt.

Städningen av fabriksgolven sköts för det mesta av
städare, som ingår i den ordinarie arbetsstyrkan. Dom
sköter städningen på beting, liksom städerskorna. Be
ting innebär att man får uppmätt sitt städområde och får
betalt för den tiden. Man kan också sno på och på det vi
set spara eller tjäna tid - i likhet med ackord, där man
kan jobba fort och tjäna pengar - för tid är ju pengar.

Golven sköts antingen med sopning med sopmaskin
- motor- eller handdriven - och kvastar på KBF, SPF:s
lager och på PLF tex eller med spolning, som alltid an
vänds vid den keramiska tillverkningen på SPF och
HPF. För övrigt håller var och en rent på sin egen ar
betsplats.

Margareta

På översta bilden ser ni Margit Öhman och Sonja Andersson
som städar butiken och varje tisdag och torsdag sopar och
vaskar hela stora golvet i det innersta rummet. Det är mycket
olika smutsigt. Innan jul är det naturligt nog allra värst: myc
ketfolk och ofta dåligt väder. Margit har städat ifem år och
kommerfrån Finland. Men hon talar svenska så att man inte
kan höra att det inte är hennes modersmål. Hon har en dotter
som är 13 år. - Sonja, som kommerfrån Hälsingland, har
jobbat med städning ifem år. Hon har ett barnpå 4 år och om
hon kunde vara "barnledig" på dagarna skulle hon inte städa
utan försöka få ett annat jobb.

Så är det Edit Nystedt som städar Blå Porten, omklädnings
rummen på HPF och gången utanför lunchrummet varje dag.
Hon började städa 1969 på konstavdelningen på dagtidfrån
kl 7.15 till kl 12. Då var hon hemma, när hennes pojke kom
från skolan. Nu är han 15 år och klarar sej själv. En kvart
över 12 börjar Edit städa Blå Porten. Såfortsätter hon in på
HPF ochförberederjobbet med att tömmapapperskorgar och
askkoppar och börjar städa damernas omklädningsrum och
när alla har gåttfortsätter hon med herrarnas. Vid åttatiden
är hon klar. Edit tycker det går bra med den här arbetstiden,
hon harjuförmiddagarnafria och att åka till stan tex blirju
inte av att man gör annat än på lördagar ändå.

Raili Samanen städerpå plan 2 på HK. Här dammsuger hon
ett av rummen med heltäckande matta. Men hon städar ock
så gångar och toaletter, dom andra kontoren och köket i det
här planet och plan 3 i HK. Raili har städat snartfyra år av
dom sex hon varit i Sverige och hemma har hon tre barn.
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Den här glada kvintetten avtackades, efter en otrolig mängd tjänsteår, på Säby avfabrikschefoch arbets
ledare. Fr. v. Birger Pettersson, Gunnar Flodmark, Ruth Björkman, Estrid Eriksson och Sven Fingal.
Foto: Leif Andersson.

l. Avtackning på Säby
Birger Pettersson är veteran, vilket betyder att han
arbetat 50 år eller mera i fiiljd. Han är trogen
HPF:are och har varit såväl modell-, block- som
gipsgjutare. Birger började arbeta 1922, 13 år
gammal, är infödd gustavsbergare. Nu blir det tid
över för Birger och hustru Signe för promenader
och cykelåkning ut tillfritidsstugan i Insjön, där det
kan bli en och annan fisk att dra upp vid passande
väder.

Gunnar Flodmark är också veteran, har varit
chaufför det mesta av tiden. Ar 1963 lämnade han
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dock lastbilen för en plats i Packboden, där han
ändafram till pensioneringen arbetat som lagerar
betare. Han har en stuga i Mörtnäs och där till
bringar han gärna sin tid tillsammans med hustru
Torborg. De har två döttrar som borpå skilda håll,
den äldsta i Frankrike, så det blir tillfälle till mång
a och intressanta resor.

Ruth Björkman kom tillfabriken 1932 och började
på "Pyro" men kom efter halvannan månad till
Strandvik, som trädgårdskulla. Arbetade sedan
fram till 1940 i Rågodsmagasinet HPF, då hon loc-



kades över till SPF,fick en son 1946 och stannade
hemma några år, städade på HPF till 1958 då hon
började på "Cromo" och där återfanns hon ända
fram till 65-årsdagen. Nu ser hon fram emot ett
lugnt och givande hemliv med sömnad somfavorit
sysselsättning.

Estrid Eriksson började här 1950 med att städa
Gamla Kontoret, det som heter Gula Kontoret i dag
och Gula Byggningen i äldre tider. 1955 kom hon
över till HPF och blev "dammerska" på "glasy
ren". Härstammarfrån Söderala. Kommer säkert
att ägna sig mycket åt barn och barnbarn samt ett
och annat bingospel.

Sven Fingal, veteran, har de flesta arbetsåren av
dessa fem. Redan 1920 började han på fabriken,
hela 55 tjänsteår har han fått ihop och alla åren
har han arbetat som packare på HPF. Tillhör det
glada, gamla Packbodsgänget och har säkert mas
sor av minnen att berättafrån tiden som varit. Han
kommer säkert att fylla fritiden lika väl som han
fyllt sin långa arbetsdag. Vi förenar oss med fa
brikschef, arbetsledare och arbetskamrater i ett
stort, varmt tack och ett lycka till medfritiden, till
Sven och även till Birger, Gunnar, Ruth och Estrid.

Gunnar Hel/gren, t h, kom hit 1961 och började hos
trädgårdsmästare Karlsson. Arbetade där till 1963
då han kom över till Panncentralen i Hästhagen

och där var han maskinistfram tillpensioneringen.
Han avtackades med blommor och klocka av ar
betsledare och fastighetschef. Heligren bor kvar i
Hästhagen och kommer säkert att tillsammans med
sina grabbar, dona med båt och metspön. Lycka till
och tack!

Foto: Leif Andersson.

Semester om 2 månader - Sverige är fantastiskt
Det är drygt två månader till semestern. Dom går fort
och fast det snöar i skrivande stund är det tid att tänka
på hur semestern ska utnyttjas. Svenska Turisttrafikför
bundet kommer i god tid med sin broschyr "Sverige är
fantastiskt", som man får gratis i turist- och resebyråer
fr o m 22 april. Där finns tips att uppleva något nytt i sitt
eget land. Paddla i kanot, fjällvandra eller flugfiska kan
man göra i sällskapsresans form. Det finns färdiga
paketresor inom Sverige till rimliga priser. Turistbyråer,
som finns på dom flesta större orter ger goda råd.

Dessutom är Sverige inte längre något dyrt turist
land, om man jämför med vad charterresorna söderut
kostar nu efter prisökningarna. "Höjda bränslekostna-

der och inflation har bidragit till att sudda ut prisskillna
derna mellan s k billiga turistmål och Sverige", säger
Turisttrafikförbundet.
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En glad och avspänd
25-årsträff 1974

25-årsfesten blev en glad och avspänd
tillställning. I år var det 44 personer som
under 1974 varit anställda 25 år som till
sammans med sina respektive samt en
del inbjudna bjöds på underhållning, mat,
sång och dans till strax efter midnatt. Bo
Broms tackade varmt för alla arbetsåren i
företaget. Kapellmästare Ricki Lööv med
sin Favoritorkester (Eric Öst, Göte Loven
och Giovanni Jaconelli) spelade och sjöng
av hjärtans lust. Och trubaduren Peder
Svan gav ett lagom långt visprogram och

lockade fram glada skratt med sin sköna
humor. Så var det dags att bänka sig kring
långborden i Kristallsalen, och mellan
tuggorna ljöd allsången eller man lyssna
de till den oefterhärmlige Torsten Rolf,
som drog en och annan gustavsbergshi
storia. Och alla danslystna fick sedan re
jält med motion, och jubilarerna fick slut
ligen med sig sin minnesgåva hem -
konstgods av våra konstnärer som man
själv valt ut. K E G

Layout: Jan Calderon



I KONSUM• DOMUS
Föreningens verksamhet
för 1974 har vid det här laget presenterats i sin helhet i

· verksamhetsberättelsen samt behandlats vid distrikts
stämmor och föreningsstämma. I sammanfattning kan
vi notera att föreningen fått en kraftig medlemsökning
med 9,3 %, att verksamhetens ekonomiska utfall varit
tillfredsställande med oförändrad återbäring på 4,6 %
och att föreningens ekonomi fortfarande är vidmakthål
len och stark.

Vid bedömningen av det ekonomiska utfallet och åter
bäringens storlek, får vi därtill lägga effekten av de tunga
satsningar på lågpris och övriga utbud som redan vid
köptillfället tillfört medlemmarna/konsumenterna bety
dande och i förhållande till tidigare år, ökade ekonomis
ka fördelar.

Utvecklingen för 1975 har fått en fin början. I januari
månad ökade vi försäljningen med 17, 7 % och vi hoppas
nu få inrymma flera liknande ökningstal under årets öv
riga månader.

Den uppslutning som medlemmarna/konsumenterna
visat och visar är mycket betydelsefull ur ekonomisk
synpunkt. Den ger oss underlag för fortsatta konsu
mentvänliga satsningar.

Varuhuset Domus
ligger i blickpunkten med tanke på planerna på en ut
byggnad. Utvecklingen i varuhuset har varit expansiv

och en av de sektorer som på senare år expanderat myc
ket kraftigt på sina snäva ytor, är restaurangen. Detta
har gjort att styrelsen fått anledning att se över dessa
kända behoy, Vid höststämman presenterades tanke
gångar som går ut på att man bygger ut huset mot den
s. k. innerparkeringen. Därmed skulle restaurangdelen
kunna få erforderliga utrymmen och samtidigt kan man
lösa utgångskassefunktionen, informationskassan och
flera andra funktioner på ett tillfredsställande sätt. Höst
stämman lämnade sitt stöd till framförda tankegångar
och har detta lett till att planer i den riktning som redo
visats, håller på att utarbetas. Går allt efter beräkning
arna synes det möjligt att genomföra utbyggnaden under
hösten 1975/våren 1976.

Årstiderna växlar
och därmed ser vi våren inpå oss och sommaren i ett
längre perspektiv. Vinterns varugrupper får ge plats för
det sortiment som hör de nya årstiderna till. En nyhet
som kommer i april månad blir en modevisning som sker
i Folkets hus. Denna presentation av aktuella varor har
tidigare varit mycket uppskattad och vi hoppas på en
fortsatt framgång med god uppslutning.

Vi hoppas därtill att vår- och sommarsäsongen ska åt
följas av ett strålande väder som ger oss kompensation
för den passerade trista och mörka "gröna vintern".

PAN

Japansk TV besöker Gustavsberg
Gustavsbergs Fabriker hade den 25 mars besök av ett
japanskt TV-team, huvudreportern Takayoshi Hamano,
regissören Kochi Hamaoka och kameramannen Toshio
Kobayaschi från NHK - Japan Broadcasting Corpo
ration i Tokio. Dom var ute för att göra en programse
rie om konsumentkooperationen i USA, Storbritannien,
Västtyskland och Sverige. Den skall visas i fyra eller fem
30-minutersprogram på bästa sändningstid i maj i år.

Från Sverige ville dom visa produktions- och distri
butionsplanering, lager- och distributionssystem,
Dornus- och Obs-varuhus, utbildningsverksamhet bl a
och ett reportage från en större Kf'-fabrik för hushålls
artiklar. Och det industribesöket gjorde dom alltså här.

Efter att ha gått runt och orienterat sej, valde dom ut
sanitetstillverkningen på SPF (Sanitetsporslinsfabri
ken), rollermaskinerna (automatisk tallriksformning),
glasyrautomaterna och sorteringen på HPF. Lisa Lar
son fick också besök av japanerna i sin atelje,

En dag var teamet hos Konsumtionsföreningen Sörm
land i Eskilstuna. På deras önskelista stod också ett be
sök på en mindre butik i lands- eller glesbygd. Och även
om Sparreholm utanför Eskilstuna inte precis represen
terar vad vi menar med glesbygd så for dom dit. Och där
följde dom en familj, bl a när den var och handlade. Och
det besöket blev visst alldeles extra trevligt, eftersom
dom då fick kontakt med vanliga svenskar, vanliga kon
sumenter, med medlemsskap i konsumtionsförening.

För övrigt var dom intresserade av konsumentom
budsmannens verksamhet och Konsumentverket. Ett re
portage om jordbrukskooperationen med tyngdpunkt på
dess andel i prisbildningen när det gäller livsmedel och
ett om ICA för att jämföra samexistensen med KF stod
också på deras program. Det blir tydligen ett intressant
program, som det skulle vara roligt att se - både det
som rör vår egen rörelse och hur det fungerar i andra
länder.
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En festlig epilog
"Den som dör i sol och sång, han leverfast han dör", så
hoppfullt slutade en dikt som stod i vår läsebok på tju
gotalet. Den handlade om en sångfågel som blev skjuten
mitt under en glad vårdrill. Just så slutade "Gustavs
bergs Klubb, för nytta och nöje", sin tillvaro med vå
rens gladaste festlighet på Gustavsbergs Teater den 21
mars.

Gustavsbergs Klubb, som levde aktivt från 1860 till
1949 då Folkparksstyrelsen tog över, upphör aldrig så
länge det finns gustavsbergare, som minns vad den be
tytt för generation efter generation. Den har varit en sti
mulans och ett andningshål för hårt arbetande männi
skor, i en pressande arbetsmiljö.

Det blev förstås en "minnenas kväll" där talen var
många och lagom långa. Där historierna aldrig tog slut
och där musiken, scenprogrammet, maten och drickat,
allt var ganska gott.

Herbert Bergschöld, Harald Persvret och övriga i fest
kommitten hade verkligen bemödat sig för att nå alla
gamla kämpar med en inbjudan till slutkalaset, för detta
var menat som ett avsked. Någon medlemsmatrikel
finns inte kvar, så man måste lita till minnet. Hur många,
som utan betalning har arbetat för att ge glans åt varda
gen blir aldrig dokumenterat, men här på denna fest
fanns många av dem, eller också var de representerade
av anhöriga.

Här fanns de flesta kända gustavsbergsnamnen, Se
verin, Säfström, Fredblad, Bonnevier, Gehlin, Bengts
son, Flodmark, Persson, Björkman, Lowndes, alla poj
karna Andersson och många fler. Torsten Rolf hade så
rätt när han suckade, "så trevligt att se så många in
födda gustavsbergare på en gång".

På övre bilden pågårfesten förfullt och därunder ser vi Ha
rald Persvret och Herbert Bergschöld med arkivmaterialet,
framför tavlan av Mäster Barlow till vänster och Wilhelm
Ode/berg på porträttet till höger.

I äldre nummer av Gustavsbergaren kan man läsa mycket om
Klubbens verksamhet.

Gösta Dahlberg berättar om Klubben med anledning av att
den gick över i Folkparken, augustinumret -48. Axel Björk
man skrev om Klubben ju/nr. -58, febr.nr. -59, aprilnr. -59.
Detfinns mycket mera attfinna därför den som ger sig tid att
leta och har tillgång till gamla årgångar.
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Klubbstyrelsen 1927 stående fr. v. Henrik Bengtsson, Her
bert Bergschöld, Karl Thörngren, Nils Box. Sittande fr. v.
John Dahlqvist, Gustav Gehlin, Georg Boox, Karl Berlin och
Gustav Möller.

Nedan ser vi aktörerna i August Blanches komedi 1927-28.
Den gavs på Folkans scen och den vackra scenbilden gjordes
av Josef Ekberg och Carl Pettersson. Fr. v. stående, Thyra
Larsson-Steen, Josef Ekberg, Gustav Lorang, Carl Petters
son, Oscar Severin, Lilly Fredblad, Gustav Möller, sittande
fr. v. Herbert Bergschöld, Astrid Mattsman, Sven Jonasson,
Georg Boox, Anna Danielsson-Hellqvist och Axel Unden.

I majnumret av Gustavsbergaren 1943 skrev
dåvarande kassören i Gustavsbergs Klubb,
Gustav Gehlin, följande om Klubbens hi
storia:

Vilket år Klubben i Gustavsberg bildades, kan ej med sä
kerhet fastställas. Under de första verksamhetsåren för
des troligen varken protokoll eller kassabok. Men i kas
saboken för år .1862 finns en anteckning från åren 1860
och 1861 angående biblioteket. Med stöd av denna upp
gift anses därför 1860 vara begynnelseåret. Från åren
1862-77 finns några korta protokoll. Men från åren
1877-89 finns inga sådana handlingar kvar. Då hade
Klubben sin "mörka tid".

Initiativtagare till Klubben var bruksägare Samuel
Godenius, vilken även upplät lokaler i det vid denna tid
nybyggda värdshuset. Detta bar f. ö. då namnet Gus
tavsbergs klubbhus. Föreningens syfte uttrycktes så:
"till medlemmarnas och samhällets nöje och trevnad",
Det är samma program, som Klubben än i dag vill för
verkliga.

Medlemsantalet växte stadigt. Ar 1867 hade Klubben
120 medlemmar (80 män och 40 kvinnor).

Efter förmåga främjades kulturarbetet i samhället. Ett
litet bibliotek fanns. Men bokintresset tycks inte ha varit
särdeles stort. Däremot stod tidningsläsandet högt i
kurs. Klubben tillhandahöll ej mindre än 5 tidningar:
Dagens Nyheter, Fäderneslandet, Söndagsnisse, Arbe
taren och Familjevärmen.

Sista lördagen i varje månad anordnades dans mellan
7-11 på kvällen. Då trådde en brokig skara dansen. Ef
ter slutat dagsverk var det inte tid att först gå hem för att
"gå bort kläda sig". Från arbetet gick man direkt som
man var. Hemstickade tröjor och storstövlar minskade
inte trevnaden. Blev det för tungt att dansa i stövlar,
sparkade man av sig dessa och fortsatte i strumplästen.
Men man fick ändå inte uppföra sig hur som helst. "Om
någon visar sig full eller ej iakttager ett hyfsat uppträ
dande, åligger det ordningsmannen att omedelbart ho
nom ur salen leda." Baler brukade anordnas ett par
gånger årligen.

Ar 1876 flyttade Klubben sina sammanträden och sitt
tidningsläsande till en av madam T. i Grindstugatan
hyrd sal. Men nu blev klubbarbetet kotteribetonat. Detta
betydde stagnation.

Teaterföreställningar omhuldades mycket. Dessa fö
reställningar blev åtminstone under vissa tider samhäl
lets mest omtyckta och uppskattade nöjen. Under 1864
gavs 20 föreställningar. Ar 1866 inköptes attiraljer för
1300 Rd. Ordförande, disp. R Kiisel, undrade då, om
sådana dyra tillställningar voro lämpliga i fortsättning
en, då Klubbens nettobehållning år 1864 endast blev 158
Rd. och 67 öre.

Under 70-talet tycks det övervägande intresset ha
varit schackspel. Teaterintresset hade sjunkit dithän, att
teatertillhörigheterna gick under klubban 1873. I februa
ri 1871 hölls den första turneringen i schackspel, ord-



nad av verkmästare G Barlow, Löjtnant Odelberg hade
skänkt 10 Rd. som första pris.

Klubben hade dock ingen glanstid i övrigt. Men
brukspatron W Odelberg sökte hjälpa upp verksamhe
ten igen. Han upplät därför den nuvarande klubbparken
och lät där uppföra ett verkligt klubbhus, som invigdes i
december 1889. Detta innebar ett stort uppsving för
verksamheten med nya arbetsformer och goda uppslag.

Då som nu anordnades konserter, soareer, friluftstea
ter, basarer o. s. v. Biblioteket blev iordningställt. Bruks
patron W Odelberg bidrog frikostigt till dess verksam
het. Slutligen uppgick boksamlingen till omkring l 000
volymer.

Den 4 april 1910 övertog hovjägmästare Victor Odel
berg ordförandeklubban. Därmed inleddes en verklig
glanstid för Klubben. Man utvidgade lokalerna och fick
en god scen. Samhället hade ock goda förmågor, som
beredvilligt arbetade för att få igång goda teaterföre
ställningar igen. I Josef Ekbergs kloka regi framfördes
också under en rad av år goda pjäser för en talrik och
tacksam publik.

Redan 1913 fick Klubben ett enkelt filmrnaskineri, vil
ket givetvis sedan fått lämna rum för en modernare ap
paratur.

Klubbens önskan är alltjämt att kunna bereda goda
och underhållande program åt samhällets medlemmar.

Nuvarande ordf. är H Bergschöld, sekr. B Hellberg
och kassör G Gehlin.

Skrivet våren 1943 av
Gustav Gehlin

Med anledning av att Folkparkens dans
bana brann ner den 15.2 1974, skrev Her
bert Bergschöld ner följande anteckningar
och data:
En gammal, infödd gustavsbergare har berättat för mig
att i äldre tider dansades det på midsommaraftonen på
berget mellan Thyra Lundgrens f. d. atelje och TEC och
i mitten av 1800-talets senare hälft skänkte Gustavs
bergs Fabriker virke till en mindre dansbana. Den
bestod av lösa luckor, som lades ut på syllar och flytta
des till den ännu i dag bevarade Skyttepaviljongen.

År I 887 upplät fabriken ett område som fick namnet
Klubbparken. Parkområdet började ungefär vid trans
formatorhuset vid Domus, fortsatte mot värmdövägen,
följde nämnda väg förbi Baptistkapellet upp mot Mis
sionshusets norra gavel, vidare mot Kråkbergets bran
taste del - i fortsättningen utgjorde Putten (Ekvallen)
och ån från Grundmarn (Domusparkeringen) en natur
lig gräns för Parkområdet.

Klubbstyrelsen beslutade 1928 att hemställa till fa
briksledningen att få anlägga en ny dansbana med tak
över. Den gamla var totalt upprutten och gick ej att re
parera. Styrelsens hemställan beviljades på villkor att
Klubben själv stod för kostnaderna.

Gröna Lunds arkitekt, Rutskog, anmodades att utfö
ra ritningar till en ny dansbana, som efter godkännande

Den här bilden kan dateras kring 1920. Hilding Engströmer
som ärfödd 1909 står längstfram i bästa sjämanskostymen.

lämnades ut för entreprenadräkning. Byggmästare Gus
tav Bengtsson, Lagnö, blev godkänd av styrelsen som
entreprenör och byggnationen påbörjades 1929. Den
var färdig att tagas i bruk sommaren I 930. Bengtsson
som var en religiös man blev anmodad av sin försam
ling att göra avbön för detta arbete i nöjets tjänst. Om
han också gjorde detta är inte känt.

Under årens lopp har många orkestrar varit engage
rade, bland de mera kända kan nämnas Sigurd Ågrens
och Sture Anderssons. Under musikpauserna uppträd
de mer eller mindre kända förmågor som Bertil Bondes
son (son till den kände bondkomikern August Bondes
son), Artur Rolen, Kalle Nämndeman, Starke Arvid,
Roslagsbjörn, Elof Ahrle m. fl.

Klubben anordnade danstillställningar fram till 1949
då hela rörelsen efter påtryckningar från flera organisa
tioner i samhället överläts till Folkparksstyrelsen.

Till detta kan läggas att Harald Persvret har letat i gamla
protokoll ochfunnit att en dansbanafanns iKlubbparkenföre
1890. Nästa dansbana kom till 1907. Då väcktes, också en
ligt protokoll, den tredjejuni, enfråga om en nybyggnad av en
dansbana eftersom den gamla var i ett "bedrövligt skick". Re
dan den femte juni hade Wilhelm Ode/berg gett sitt tillstånd
och bygget kunde sättas igång. Och det gick undan - till mid
sommar samma år invigdes dansbanan och det var den, som i
sin tur sedan ersattes 1930.

Bilden nedanfrån 1928 visar majstångsresningen till mid
sommar, man ser bland andra Georg Boox, Nils Box, Henrik
Bengtsson, John Dahlqvist, Gustav Möller, Karl Berlin, Her
bert Bergschöld.



"PROGRAM VID INVIGNINGEN AF GUSTAFSBERGS KLUBB-TEATER, LÖRDAGEN DEN 29 OKT.
1910." Man spelade en pjäs, "Svärfar" det året, ett lustspel i 4 akter av Gustav af Geijerstam. I rollerna Josef Ek
berg, Hanna Andersson, Anna Hägg, Jenny Ryden, Gustaf Lindstedt, Oscar Severin, Carl Pettersson, Sigrid Godhe,
E. Ekberg och Valborg Persson. Musiken sköttes av Anna Bergström, GustafLindström, Hjalmar Wallius, Daniel
Ekberg och Erik Eriksson. En prolog skriven av E. Virgin lästes av Adolf Carlsson. Ett utdrag ur prologen, som i sin
helhet omfattar 15 verser:

. Handen snabbt iformen tvingar
våta leran gång på gång,
medan genom salen klingar
ekot av maskiners sång.

Godset klirrar, färger flyta,
penseln förs med säkra tag,
och ur kopparns blanka yta
trollar stiftet mönstrets drag.

Kolen rassla, ugnar glöda,
motorn surrar, remmar slå -
så med arbet', svett och möda,
dagens timmar långsamt gå.

Och när ändtligt kvällen skymmer,
och mot hemmet stegen gå,
hvardagslivets små bekymmer
ofta färga himlen grå.

Det är då som dessa portar
skola vänligt öppna sig,
det är då, som denna boning
i sin famn vill sluta dig.

Kom då hit, och låt musiken
tända känslan i Ditt bröst,
föra Dig till sagans riken,
skänka lisa, ro och tröst.

Det är sus i höga stammar,
det är suck ur hafvets bröst,
det är himlens ljus, som flammar -
hör, det är Din moders röst.

När vi lyfta konstens fana,
visst är handen klen och svag,
men dess törnbeströdda bana
gå vi blott till Ditt behag.

Därför - bort med sura miner,
skarpa ögon och kritik
Så! - nu tycks mig solen skiner:
nu vi höja skynkets flik.

BROR SÖDERLING DÖD

När jag för en tid sedan öppnade tidningen såg jag, att
Bror Söderling var död.

Det kan inte hjälpas att när man ser det namnet kom
mer minnena. Han var ju den stora idolen i Gustavsberg
på 20-talet.

Bror var uppväxt i Mossen, där familjen bodde i
många år. Fadern var skogsarbetare. Efter skolgång i
Ekedalsskolan började han i fabriken som 13-åring och
var en tid smedhalva åt "smen" Johnsson. ·

Upptäckt av Anders Bonnevier nere i Bleksäng var
Bror snart den stora stjärnan i GIF:s friidrottslag. Vid
alla klubbtävlingar var han den givne segraren, både på
Ösbysjön runt och varvloppen runt "Bagarns".

Bror har sprängt målsnöret åtskilliga gånger på
Värmdövägen utanför Domus som segrare under ova
tionsartat jubel från alla gustavsbergare med Anders
Bonne i spetsen.

Genom sin perfekta kroppsbyggnad var Bror Söder
ling även lämpad för terränglöpning och där tillhörde
han svenska eliten. Jag minns själv, när han på stora bil
der i tidningarna tampades med bl a Ragnar Magnus
son, som då sprang i landslaget.

Efter Brolians seger i Sleipners terräng låg arbetet
nere i fabriken på måndagen - då kan unga läsare göra
sig en föreställning om· vilken idol han var.

Med Brors bortgång har en stor del av GIF:s fri
idrottslag från 1930 gått ur tiden. Axel Hallberg, Edvin
Lowndes, Gustaf Mylla, Kute Möller, Bertil Pettersson
och Bror Söderling.

Bror flyttade från Gustavsberg på 30-talet och sen
glömdes han väl bort för nya idoler, men jag glömmer

aldrig det lätta steget och hur han oberörd lät sig hyllas
av folkmassan.

Tack, Bror från hela det idrottsintresserade Gustavs
berg, årsklass 1925-30. Må Du vila i frid.

Torsten Rolf
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Seriesegrare Gustavsberg

Här Gustavsbergs JF:s div. Ill-segrare i bandy 1975. Ståendefrån vänster: Arne Norling, Jesper Felke, Lennart Olsson, Benny
Sjödahl, LeifFredblad, Alf Sundqvist, Janne Wiberg, Lasse Andersson, Arne Johansson (lagledare) och Gert Nilsson (träna
re). Knäståendefrån vänster: Sven Blom, Kaj Bergström, Bert Pettersson, Kåra Björk, Göran Wiberg och Roger Flink. Foto:
Leif Andersson.

Museet efterlyser
I samband med att fabriken i Gustavsberg i år fyller 150 år
planeras en del olika utställningar med tillbakablickande inne
håll. För dessa önskar museet låna diverse föremål och bilder
som fattas i museets egna samlingar.
I. Handmålat gods från 1840-talet.
2. Delar till serviser av Gunnar Wennerberg.
3. Äldre kaffeserviser i benporslin, ca 1870-tal.
4. Delar till serviserna Praktika och Weekend av Wilhelm

Kåge.
5. Vita bruksföremål, helst från mitten av 1800-talet.
6. Bilder från kvinnors hemma- och borta-arbete i Gustavs

berg.

Om Ni har något av dessa föremål, kontakta Marianne Land
qvist på fabriken, tel. 391 00/349, helst förmiddagar.
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Vårt 150-årsjublleum har nu kommit In på sin (lärde månad och redan har en del aktiviteter på olika
ställen I landet både börjat och slutat. Här ett litet axplock.
Ovan ser ni tallrlksafflschen med 120 tallrikar I färg från 1825 tDI 1975, dom första två handmllade och
den sista vår nyproduktion av Kungl. Slottet I brunt på vitt benporslln. Den kostar 17:50 och säUs på
Domusvaruhus, BJ - vår butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm - på Keramiskt Centrum och I perso
nalbutiken.
Domusvaruhusen landet runt har gjort fina skyltningar, men vi måste begränsa oss tDI en och det blev
från Helsingborg som ni ser här t v. Varuhusen har också visat s k museiskyltningar och den t h är från
vårt eget Domus i Gustavsberg. Över den ser ni en glimt av skyltningen på Bl.
PUB hade I 14 dagar I månadsskiftet februari-mars 10 fönster mot Hötorget med bildmontage och text
om gammalt och nytt Gustavsberg och fasaden festligt dekorerad med stora Gustavsbergsmärken. Bo
hagshuset mot Drottninggatan hade tre fönster med gammalt och nytt, ett med dukade bord och ett med
badrum. Dessutom dukade Siw Malmqvist bord där en dag, både med porslin och plast.



oto: Leif Andersson, P. 0. Ericsson, Bo Hansson,
Tor Måvestad, Marianne Preissler.
Layout: Marianne Preissler



MÖLNTORPSGLIMTEN

Förman Erik Johansson, här avtackad av "sin"personal.fr v
Nils Eriksson, Bo Fahlander, Allan Welander, Einar Johans
son, Lars Söderberg, Kjell Thurby, Ole Åhlqvist och efterträ
daren Sven-Erik Bahrman.

Den hydrauliska dragpress - modell större - som nu in
stallerats i vår fabrik har imponerande dimensioner:
höjd över golv 5,5 m, bordyta 2,3x 1,1 ml Presskraft
1 300 ton. Dess årskapacitet, ca 300 000 bänkplan/år
kommer väl inte att utnyttjas omgående, men blir ett
nödvändigt komplement då tillverkningskurvan stiger
igen. Pressen väger 80 ton och är enligt uppgift störst av
Hjo Mekaniska Verkstads tillverkning.

Verktygsförman Erik Johansson avslutade den 31 ja
nuari en tjugoettårig anställning hos oss. Värmlänning
till börden, kom han via ASEA och Aros-Verken i Väs
terås till Mölntorp 1954. Sedan dess har vår maskin
park ständigt moderniserats. Service och reparationer
kräver personal med intresse, noggrannhet och kunnan
de: Erik Johansson och "hans" mannar har varit ett
team med dessa egenskaper! Många sympatiyttringar
framkom även, då vännen Erik vederbörligen avtacka
des sista arbetsdagen. Fiske och friluftsliv samt läsning
kommer säkert att dominera i fortsättningen!
- GMS-klubben valde vid årsmötet följande styrel

se: ordf Evert Stillman, v ordf Åke Hedström, kassör
Inger Avelin, sekr Lars Johansson, v sekr Allan Eriks
son, klubbm Bertil Johansson samt Bertil Gybrant och
Torsten Edlund. Suppl Evy Hellberg och Ole Åhlqvist.
Av årsberättelsen framgår att även klubbens femtonde
verksamhetsår varit omfattande. Firandet av KF:s 75-
årsjubileum var det utan jämförelse största arrange
manget!

I årets KM i Pimpelfiske, som avgjordes vid Stora
Sanda i Mälaren, segrade förstås i år en dam, Anna
Eriksson, med bred marginal!

Resultat, damer: I. Anna Eriksson, 8410 g, 2. Pirjo
Ehnlund, 5455, 3. Irja Mylläri, 1900, 4. Kerstin West
man, 960 g.

Herrar: 1. Mikael Gunnarsson, 5970 g, 2. John Ehn
lund, 5540, 3. Ivar Eriksson, 4835, 4. Tage Gunnars
son, 4535, 5. Inge Stillman, 3880, 6. Esko Pokela, 3860,
7. Sivert Wallberg, 3260 g.

Ett femtiotal medlemmar deltog i tävlingen.

L. Johansson

60-åringarna bör få chans till pension
anser kooperationen

Möjligheterna till förtida pension redan i åldrarna
60-63 år, som föreslås i pensionsålderskommittens be
tänkande "Rörlig pensionsålder", tillstyrkes av Koope
rationens pensionsanstalt (KP) i remissvaret till social
styrelsen. Härigenom ges möjlighet till pensionsavgång
under tioårsperioden mellan 60 och 70 år.
KP delar även kommittens uppfattning att möjlighet

till förtida uttag av halv ålderspension är av värde för
den som kan trappa ned sitt förvärvsarbete. Den som
väljer halv förtida pension bör få tjäna in ATP-poäng
från inkomst samtidigt som den halva förtida pensionen

utbetalas.
KP delar kommittens uppfattning vad beträffar änd

ring av reduktionsfaktorn vid förtida uttag från tidigare
0,6 till 0,5 % per månad. Personer födda före 1930 som
begär förtida uttag bör, enligt KPs uppfattning, få tillgo
doräkna sig antagandepoäng för den tid som detta uttag
skett.

Kommittens förslag till lag om bidrag till delpension
avstyrkes dock av KP som hänvisar frågan till parterna
på arbetsmarknaden.
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RADHUSMÅ.STERSKAPEN
I detta snofattiga 1970-tal kämpar Ernst Bäckström oförtrutet med att arrangera sina Radhusmästerskap till barn
och 1111gdo111ars nytta och stimulans. I mer än ett kvarts sekel har han hållit denna gustavsbergstradition vid liv, i sin
sympatiskaform med priser åt alla och något av enfamiljefest över det hela. Detfick bli terränglöpning i år också -
prislistan luir 11eda11. Ernst har bel/ oss alt tackaför bidrag till priser och tacket skall gå till AB Gustavsbergs Fa
briker, Värmdö kommun, Hem och Skola, Kvinnogillet, Värmdö IF, Hal/mans Idrottsinkop.

RESULTATLISTA
Radhusmästerskapet i terränglöpning lårdagen den 22 februari 1975

POJKAR f /966-68 600 111 14 Simon Schciwiller 9.14 FUCKOR f 1966-68 600 m
Hans Åberg 4.09 15 Sven Eriksson 9. 19 I Maria Mohlin 4.42

I f, Mikael Pettersson 9.32
2 Jan Heikkelä 4.19

17 Stefan Essman 9.43
2 Lisa Sandström 4.49

3 Björn Andersson 4.41
18 Ulf Ångcrman 9.58

3 Eva Tryggvessun 5.04
4 Nicklas Tehlander 4.58

19 Runald Höglund 9.59
4 Helena Wenngren 5.12

5 Dan Kazen 5.03 5 Kerstin Frilund 5.16
6 Ola Benjaminsson 5.16 20 Magnus Eriksson 10.09 6 Pia Eriksson 5.282 I Jan Engström 10.17
7 Per Tryggvesson 5.26

22 Lennart Löfström 14.52
7 Anna Trulle-Lindgren 5.35

8 Petter Lundgren 5.39 8 Lotta Lundgren 5.39
9 Tomas Kjellberg 7.23 POJKAR f /960-62 /800 m 9 Susanne Holmkvist 5.40

Stig Ångerman 10.48
I O Åsa Lundgren 5.41

POJKAR f /963-65 1200 111 2 Karl Gunnar Lindahl 10.59
I I Monika Sandström 8.14

I Göran N ävertun 7.47 3 Pcrcy Tollcbrant 11.01
12 Anna Tellberg 9.05

2 Tommy Tvinghagen 8.11 4 Mikael Persson 12.48
3 Anders Mohlin 8.17 5 Per Nylander 13.02 FLICKOR f /964-65 600 m
4 Arne Fallstig 8.20 6 Tord Fransson 14.03 I Annika Persson 4.04
5 Hans Benjaminsson 8.22 7 Jonny Tvinghagen 14.06 2 Åsa Trolle-Lindgren 4.07
6 Joakim Alin 8.27 8 Martin Fieth 14.59 3 Susanne Persson 4.16
7 Sven Eriksson· 8.46 9 Ronny Höglund 14.59 4 Lillemor Sahlberg 4.42
8 Stefan Nilsson 8.53 10 Jan-Olov Löfströrn 18.30 5 Jenny Kazcn 5.00
9 Tomas Lundgren 8.54 6 Gunilla Bjerkerot 5.41

I O Pelle Daagarsson 8.55 POJKAR f 1957-59 2400 m
11 Leif Engström 9.08 I Anders D aagarsson 14.24
12 H arri K anerva 9.09 2 Ulf Burman 14.30 Fl,/CKOR f /959--60 1200 m
I 3 Magnus Hammar 9.10 3 Yngve Strörnbcrg 15.53 I Gunilla Nävertun 7.53
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Vigda
23/1 Thomas William Jansson och Marion Anita f. Ytreberg

GUSTAVSBERG
Döda

Födda
15/ I dotter till Unto Jouko Helmer Samanen o.h.h. Marja Leena f.

Konu, Björnskogsv. 40
16/ I Jenny Ewa-Marie dotter till Nils Åke Tommy Berglind och Eva

Klara Irene Berglind, Nelsonstigen 7
2 I/ I dotter till Reima Antero Karppanen o.h.h. Mirja Kristiina f.

Luostarinen, Nelsonstigen 10
21/1 dotter till Sven Rune Björk o.h.h. Sirpa Hanna Leena f. Heikki

lä. Nelsonstigcn 5
21/1 son till Erikki Kalevi Kärki o.h.h. Kaija Anneli f. Saarela,

Rcnv. 2
22/1 dotter till Lars Erik Hultgren och Majvor Kristin Sjöberg,

Rutens v. 2
22/ I dotter till Jan Helge Stål o.h.h. Margareta Birgitta f. Birgers

son. Ekedalsskolan
24/1 dotter till Sirpa Anita Heikkinen, Nelsonstigen 10
27/1 son till Heikki Antero Lakia o.h.h. Gerd Margareta f. Win

hcrg. Björnskogsv. 44
31/1 son till Heikki Antero Vessman och Aija Helena Roiko, Skyt

rev. 7
2/2 dotter till Eero Ensio Kuparinen o.h.h. Ulla Kaarina f. Kukko,

Nclsonstigen 6
3/2 son till Leif Erik Hörndahl o.h.h. Ulla Margareta f. Sjögren,

Rävstigen I
9/2 dotter till Matti Juhani Mickelsson o.h.h. Inger Linnea Christi

na f. Berglind. Nelsonstigen 13
11/2 son till Tihomir Rajkovic o.h.h. Milena f. Arsenijevic, Björns

kogsv. 6
I 3/2 son till Anita Eivor Matilda Ryden f. Larsson, Skyttev. 30
13/2 Cecilia Anita dotter till Tage Kjell Ingvar Johansson och Ebba

Anita Linnea f. Palmgren, Björnskogsv. 52
17/2 dotter till Göran OlofJansson o.h.h. Gun Anna Elisabeth f. Ek

lund. Skyttev. 24
19/2 son till Paavo Mikael Tuominen o.h.h. Aila Annikki f. Arvo,

ldrottsv. 38
23/2 Jenny Birgitta Fatima dotter till Inga Birgitta Kjellström, Skyt

tev. 11
28/2 son till Gösta Kenth Olof Karlsson o.h.h. Ulla Britt Maria f. Jo

hansson. Björnskogsv. 88
2/3 dotter till Lars Anders Salwen o.h.h. Gladys Anita f. Hellberg,

Skyttcv. 20
4/3 dotter till Gertrud Edla Linnea Jonsson f. Eriksson, Björn

skogsv. 36
12/3 dotter till Karl Gunnar Didriksson o.h.h. Britt-Marie f. Claes

son. Älgstigen I
14/3 son till Nils Roland Möllby o.h.h. Eva Gunneli f. Eriksson, Ö.

räknäsv. 11

17/1 Harald Robert Hansson, Rutens v. 18, 76 år
22/ I Karl August Larsson, Björnskogsv. I 6, 81 år
6/2 Ellen Ce~ilia Karlsson f. Björk, Meitens v. 19, 81 år
7/2 Anna Teresia Larsson, Aspvikstorp, 86 år
8/2 Torsten Birger Nordström (Lekström), Rutens v. 24, 76 år
9/2 Evert Helge Talling, Allev. 6, 60 år

11/2 Aleksander Mikkels, Alg. 2, 56 år
21/2 Irene Löf f. Katz, Gamle Svartens v. I, 49 år
12/3 Hilma Teresia Elisabet Fall f. Trygg, Skeviksg. I, 88 år
18/3 Emmy Victoria Andersson f. Ax, Gustavsgården, 92 år

Gudstjänster
S611- och helgdagar Högmässa kl. 11.
Torsdagar kl. 19.30 Bön- och bibelläsning.
Lordagar kl. 18 Orgelmusik.
Söndagen den I 3 april kl. 15 Gudstjänst för alla åldrar. Medv. av
stiftsadjunkt Lars-Åke Lundberg, som spelar gitarr och sjunger egna
och andras andliga visor.

BARNVERKSAMHET
Barnens kyrktimmeO/ varje liirdag kl. JO. Terminsavslutning den JO
maj.
Vardagsverksamhet för barn tisdagarna den 22 april och 6 maj kl. 18
i Lugnets lekskola.
Barnteater tisdagarna den 15 och 29 april kl. 16 i Munkmora fritids
gård.
Barnfilmklubben torsdagen den 15 maj kl. 15.30 i Munkmora fri
tidsgård.

UNGDOMSVERKSAMHET
Ungdomsgudstjänst söndagen den 13 april kl. 15. (Se ovan!)
Ungdomssamling onsdag den 16 april kl. 19.30 i Munkmoraskolan.
Teater: "Kompisar", den 30 april kl. 19, valborgsmässofirande vid
lngaröhernmet, den 14 maj kl. 19.30 i Ekedalsskolan, film.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
Louförsäljning i vårens stora lotteri pågår med många fina vinster,
hl. a. en s. k. brudkista. Köp lotter och var därigenom med och stöd
arbetskretsens verksamhet för mission, sjömansvård och diakoni
inom och utom församlingen!

KONFIRMATIONSHÖGTrDER
Konfirmation hålles pingstafton kl. 17 (Lundquists grupp) och kl. 18
(Cederlunds grupper). Pingstdagen kl. 11 firas Högmässa med Natt
vard. Kyrkokören medv. båda dagarna.

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:
43 5843, 43 5008, 409490
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INGARÖ

Födda
11/1 en son. Magnus Carl Gustav, till Tom Axel Andersson o.h.h.

Birgitta Marianne f. Törnblom från Mäster Palms v. 6
3/2 en son. till Hans Germund Johansson o.h.h. Elisabet f. Back

man från Hjortronmyren, Fagerholm
8/2 en son. till Sten Arne Dicklen o.h.h. Lilian Kristina f. Larsson

från Skälsmara
6/3 en dotter. till Bengt Åke Ellnestam o.h.h. Pia Gunilla f. Berg

sten från Slingerstigen 60

NÄR DETTA SKRIVES är vårens gudstjänst- och församlings
verksamhet ej riktigt färdigplanerad varför något fullständigt pro
gram inte kan lämnas. Nämnas kan dock att "Barnens Kyrktimme"
slutar terminens verksamhet söndagen 27 april med familjeguds
tjänst kl. 11 följd av sedvanliga festligheter. I samband med Hem
bygdsvårdsföreningens Valborgsmässofirande ordnas Musikguds
tjänst i kyrkan kl. 20 den 30 april. Konfirmation blir det söndagen 4

·maj då 21 ungdomar för första gången går till Nattvarden - så vitt
veterligt ner än någonsin tidigare. Konfirmationen börjar kl. 9.30 och
Högmässan vanlig tid kl. 11. Kristi Himmelsfärdsdag hoppas vi skall
inledas som vanligt medfriluftskonsert vid klockstapeln kl. 9. "Triv
selträffar" i lngaröhemmet har planerats till den 24 april och 22 maj.

Liksom förra året planeras tillsammans med Gustavsbergs Mis
sionsfi.irsamling "Sommarby'l-verksamhet i Skälsmara under tiden
20 juni-6 juli. lngarö Kyrkliga Sykrets har också börjat planera för
sommarens fiirsäljning - vilken brukar vara en av årets stora begi
venheter i församlingen. Gåvor till basaren (inte minst till Lopp
marknaden) mottages tacksamt.

Lennart Lundquist

Tack
Ett hjärtligt tack fär all uppvaktning på min 60-årsdag.

Evert Hansson

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbetskam
rater och vänner fär all uppvaktning på min 60-årsdag.

Erik Sjokvist

Ett varmt tack fdr uppvaktningen på min 60-årsdag.
Anders Broquist

Ett hjärtligt tack fär all uppvaktning på våra 60-årsdagar.
Volgan och Mary Ögren

For allt vänligt deltagande vid vår älskade, Irene Lcf, bort
gång,fär alla vackra blommor till hemmet och vid hennes bår
samt gåvor till cancerfonden ber vi att till släkt, vänner, ar
betskamrater, grannar, Gustavsbergs Fabriker få framfära
vårt innerligt varma tack.

Rune, Ronald med familj.

Konsumentkooperationens
sammanfagna försäljning

15,3 miljarder
KFs resultat 1974 260 milj. kr

KFs 75:e verksamhetsår blev ett av organisationens mest
framgångsrikaste framgår det av Kooperativa förbundets
verksamhetsberättelse för 1974. KF uppnådde en försäljning
på 10,4 miljarder kr och redovisar ett resultat på 260 mkr mot
121 mkr 1973.

Vid en presskonferens i Stockholm fredagen den 2 april be
tonades att KFs industrier haft gynnsamma konjunkturer,
särskilt under första halvåret 1974. Inflationen har starkt på
verkat resultatet för såväl KF som landets konsumentför
eningar.

Föreningarna (KONSUM) redovisar en försäljning för
1974 på 11 325 rnkr, en ökning med 13,2 %. DOMUS- och
OBS-varuhusens försäljningsökning är särskilt markant.

Den genomsnittliga återbäringsnivån i föreningarna höjs
från 2,1 % till 2,2 % för 1974. Det betyder att KONSUMs
medlemmar för 1974 får 213 mkr i återbäring jämfört med
178 mkr för 1973.

Försäljningsutvecklingen

Den sammanlagda försäljningen för KF med dotterföretag
uppgick till 10 414 mkr med en ökning mot 1973 på I 946
mkr eller 23 %. I summorna ingår samtliga svenska och ut
ländska dotterföretag ägda till mer än 50 %.

Leveranserna till föreningarna ökade med 18,5 %, till an
dra köpare inom landet med 33,8 % och exporten med
31,8 %. Försäljningen i de utländska dotterföretagen uppgick
totalt till 425 mkr, en ökning med 21 %.

Av försäljningsökningen beräknas prisstegringama totalt
för KF med dotterföretag ha medverkat med cirka 15 %, me
dan volymökning svarat för cirka 8 %. Den sammantagna för
säljningen för KF och konsumentföreningarna, efter avdrag
av interna leveranser, blir 15,3 miljarder kr.

Bra år för KFs industrier

Årets resultat för KFefter skatter, men före bokslutsdisposi
tioner, uppgår till 260 mkr mot 121 mkr året innan. Denna
kraftiga förbättring av resultatet hänförs så gott som helt till
Industrisektorn i KF, där särskilt skogsindustridivisionen gyn
nats av konjunkturerna. De verksamhetsområden inom KF
som svarar för varuanskaffningen till föreningarna visar i lin
je med KFs prispolitik i stort oförändrad resultatnivå, räknat i
förhållande till försäljningen. I resultatet ingår beräknade pris
stegringsvinster på ca 60 mkr som främst kommer från indu
strierna. Inom KFs inköpsverksamhet för föreningarna tilläm
pas sådana kalkyleringsprinciper att prisstegringsvinster nor
malt inte uppstår.
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PÅ LÄTT- SVENSKA
Förslaget till ny invandrar-politik
Riksdagen* fick regeringens" förslag" till ny invandrar
politik den 7 mars. Säger riksdagen "ja" till det, kan det
bli lag* tidigast den I juli 1975. Man räknar med, att för
slagen kommer att kosta fem miljoner kr under budget
året 1/7 1975~30/6 1976.

Många punkter i regerings-förslaget kommer från in
vandrar-utredningens" betänkande, som kom i septem
ber förra året.

Regeringen ska ha ett invandrar-politiskt råd", Där
ska finnas bl a representanter för invandrar-organisa
tioner, LO och SAF.

Här är några av de viktigaste punkterna i regeringens
förslag:

Invandrar-föreningarna ska kunna få bidrag (ekono
misk hjälp) från staten", Invandrarverket ska betala ut
bidragen. Bara demokratiska* föreningar för hela lan
det ska kunna få bidrag. Men både svenska föreningar
och invandrarföreningar ska kunna få bidrag för pro
jekt* för invandrarna.

Invandrarnas barn ska få bättre undervisning i hem
språket i den svenska grund-skolan och gymnasie-sko
lan.

Tolkar" och översättare ska kunna få auktorisation",
om de vill ha det.

Ett regeringsförslag om kultur*-politik kommer på
samma gång som det invandrar-politiska förslaget. Där
vill regeringen, att I, 7 miljoner kr ska gå till att skaffa
mera litteratur på invandrarnas hemspråk. Invandrarut
redningen ville, att alla invandrare ska ha rätt till folk
pension* och att det ska bli kortare väntetid för med
borgarskap. Regeringen vill undersöka de här båda frå
gorna mer.

En kort information om regeringsförslaget på engels
ka, finska, grekiska, serbokroatiska och tyska kommer
att finnas på invandrarbyråerna.

Moderna bi/vaxer är lätta att jobba med och
innehåller medel som tar bort trafikfilm och
asfalt. Viilvaxad bil är lättare att hålla ren och
snygg.

ORDET BETYDER - Bilvax OK
*riksdag -en -ar Vart tredje år ( 1973/76/79) väljer svenska fol
ket representanter till riksdagen (parlamentet). I riksdagen är
det just nu 350 riksdags-män och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om tex nya lagar" och skatter.
*regering -en -ar I Sveriges regering "sitter" nu statsminister
Olof Palme och 18 statsråd (ministrar). De är med i det so
cialdemokratiska partiet, som är det största politiska partiet i
riksdagen.
*förslag -et Hon kommer med ett förslag=hon säger: "Jag
tycker att vi gör så här."
"lag -en -ar Lagen "säger" vad man får göra och vad man inte
får göra. Man får inte dricka alkohol, när man ska köra bil.
"invandrar-utredningene-en grupp personer som har arbetat
fram förslag" till ny invandrar-politik i Sverige.
*råd -et Här: en grupp personer som man kan tala med om oli
ka frågor.
*stat -en=regeringen* och andra myndigheter" för hela lan
det.

Handla konsumentägt!
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Flytande. Plastflaska 475 g. Ord. pris 10:50

Bilvax Turtle ... ·--- -··-·--··
Flytande. Glasflaska 340 ml. Ord. pris 13:25

Bilvax Simoniz GT
Kräm. Burk 284 g. Ord. pris 12:50
Flytande. Plåtburk 426 g. Ord. pris 12:50

Biltvättborste ..

. .11:-
11 :-

- 11:
Bilshampo OK -----···--···-···5:50
Innehåller vax som bibehåller glansen. Plastflaska 500 ml.
Ord. pris 6:50

. ·----·-·-·----9:75
Tagel- och PVC-borst i plaststomme, slangkoppling för
I /2" och 3/4"- Ord. pris 11 :75

Sämskskinn·······-············· 17:50
Riktigt naturskinn 46 X48 cm. Ord. pris 19:75

Natursvamp _. __ .. __ 11:75
Diam ca 15 cm. Ord. pris 13:75

Domus



Bildorientering
Den här kluriga tallen står på den största ön som finns
på Gustavsbergs ägor. Ut och leta, det börjar att våras i
skogarna och motion behöver man alltid. I likhet med
förra gången så skänker jag en fotografik-tavla till den
först dragna, rätta lösningen. Svaret finns på platsen för
tallen, sök där och finn.

Skicka svaren till Gustavsbergarens Redaktion, märk
kuvertet, Bildgåtan, före den 12 maj.

Hilding Engströmer

Vinnare
Gustavsbergarens förra bildgåta blev populär och ett
trettital skickade också in svar. Även hela skolklasser le
tade efter den kända personen som var, Gunnar Sträng.
Ända från en gustavsbergare i Asarum kom ett svar.
Även om Karin Olsson-Lindkvist inte kunde gissa vem
som gömde sig bakom stenen, så visste hon pricksäkert
var stenarna stod. För Karin är född i Böle mosse och
det var hennes barndomsmarker, som Hilding hade åt
ergett.

Fotografiktavlan vanns av· Ingemar Jakobsson. Var
sin Sträng-sparbössa fick 4 vinnare: Tage Andersson,
Kurt Hagelin, Sören Rolf och Gun Rosen.

Scenstudion fyllde trettio 0ar
Scenstudion fyllde, helt stillsamt och tyst, trettio år och
det firades av medlemmar och inbjudna vid ett trevligt
samkväm den 14 februari.

Det blev som sig bör många scenuppträdanden under
kvällens lopp, här saknas inte förmågor. Vi fick smak
prov på flera nummer ur kommande program och Helge
Lindfors framförde en egen krönika på vers.

Återväxten är god. Förutom de gamla välkända mär
kena framträder nu duktiga ungdomar i allt yngre år
gångar och ger hopp om en ljus framtid. Vi önskar Scen-

studion lycka till och tackar för många givande kvällar i
dess regi.

Till nya hedersmedlemmar utsågs Gunnar Lundberg,
Gunnar Lindblad och Rune Malm.

I slutet av april blir det premiär på en Dan Anders
son-afton, som scenstudion övat in under året. Ett pro
gram med sång, musik och uppläsning, som också kom
mer att lämpa sig på utomhusscener och i avkortad form
på tillställningar och sammankomster.

*myndighet -en -er=t ex arbets-förmedlingen, försäkringskas
san, polisen.
"demokratisk Ett demokratiskt land=ett land där alla får vara
med och välja personer, som ska bestämma i landet.
*projekt -et - Vi har ett projekt till kurser för barn=vi har en
plan som säger hur man kan ordna kurser för barn.
"tolk -en -ar=en person, som kan tala tex både svenska och

finska. Om man inte kan tala ett språk, kan man ibland få
hjälp av en 10/k.
*auktorisation -en -er Han har auktorisation-stuui har ett pap
per som visar att han kan jobbet.
*k ultur+t ex teater, konst, litteratur, musik.
*folkpension -en -ar=pengar varje månad till personer som är
minst 67 år. Alla svenska medborgare och invandrare från
några länder får folk-pension.
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