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Jubileumsfest
den 14 juni

Nu ska vi roa oss för att fira vår 150-årsdag. Och det blir
lördagen den 14 juni.

Mitt på dagen kl 12 blåses festligheterna in av sex
tetten MESSINGEN, då Gustavsberg VII kommer från
Stockholm till Hamnen. Sedan konserterar MESSING
EN utanför Keramiskt Centrum och vid Domus.

Kl 13 blir det fallskärmshoppning och flyguppvisning
över Farstaviken.

Sedan är det dags för fest. Kl 14 blir det barn- och fa
miljefest på Farstaborg. Där får man se crazy
akrobaterna Snubblarna och trollkarlen Mac Freddy.
Och så blir det servering och lekar förstås.

Och kl 19 börjar stora kvällsfesten med jubileumstal
av Bo Broms. En av våra folkkäraste artister ska under
hålla oss och det ska bli asado, vilket innebär att vi får
något gott att äta och dricka. Och så blir det dans för
alla åldrar.

Ett modernt "midsommarkalas" i juni, midsomma
rens månad. För 120 år sedan kunde det gå till så här,
allt enligt Carin Lindskog-Nordströms bok. "Årets gla
daste händelse var 'midsommarkalaset' på fabriksgår
den dit alla vid bruket inbjödos och fingo njuta av mat
och dricka i rikliga mängder. Godenius med familj del
tog i festen och de som av ålder eller sjukdom inte kun
nat infinna sig fingo sin andel av trakteringen hemskic
kad. Om somrarna brukade arbetarfamiljerna också hy
ra segelskutan Nöjet för utfärder i skärgården, men i öv
rigt inskränktes förströelserna till enkla bjudningar i
hemmen. Ett evenemang som ingen försummade åter
kom varje år den 19 juli, då mäster Barlow avslutade sin
hustru Saras namnsdagsfirande med ett praktfullt fyr
verkeri. Företaget tycks även ibland ha bjudit på dans.
Till minne av en sådan tillställning stod följande att läsa
på en vägg i gamla målarsalen: 'På detta rum var stor
bal annandag jul I 856 med musik av Svea garde'. I brist
på annat dansade man således i själva fabriken."
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Midsommarkalaset, sommarens höjdpunkt under en
lång period i Gustavsbergs historia, tog slut med fack
föreningens födelse 1919. Den nya tiden svepte undan
den patriarkaliska anda som gamle brukspatron Odel
berg skapade i Gustavsberg och där både ofrihet och
omvårdnad var viktiga beståndsdelar. I tider av stor
knapphet är möjligheten att äta sig mätt en stor sak och
bidrog säkert till Midsommarkalasets popularitet.

Bilden här ovan är dubbeldaterad. 1892 och 1905.
Någon kan kanske bestämma tiden på grund av de ståt
liga hattar som kröner varje kvinna på fotot. Lägg mär
ke till att inget huvud är bart, varken på man eller kv in
na, även barn har hatt eller mössa, det måtte ha varit
lukrativt att vara hattmakare eller modist på den tiden.

Detta nummer är inte bara vårt vanliga sommarnum
mer, utan också vårt jubileumsnummer med anledning
av de 150 år vi firar under året. Fyrtioåtta sidor med om
slag är nästan en dubbel-Gustavsbergare.

Vi har flera bilduppslag. Ett där Hjalmar Olson valt
att berätta om sin tid, som företagsledare, med foton av
sina medarbetare. Bo Broms skriver om samtid och
framtid. Om Gustavsberg III, berättar Gustav Alex
andersson och Mats Rehnberg har återfunnit en "bort
glömd visa" av August Blanche. Vi har försökt visa det

forna och det nuvarande Gustavsberg i två bilduppslag,
med färg och utan.

Gösta Dahlberg berättar slutet av sin historia om år
talet 1950 och har därtill gjort en rimmad krönika. Calle
Blomqvist ritade därtill och från honom har vi också fått
den fina Gustavsbergsbåten.

V ad hör hemma i ett nummer som detta, om inte pors
lin i olika former från Gustavsberg? Inga Arnö-Berg be
rättar i ord och bild om servicer och Marianne Land
qvist om seriefigurer, som tillverkats och tillverkas här.

Gustavsbergsprofiler med personlighet och sting finns
det gott om i Farstavikens historia och Torsten Rolf be
rättar om några av dem i detta nummer och fortsätter i
kommande utgåvor. Fortsätter gör också Hilding Eng
strömers Bildorientering, som är populär och Margare
ta har plockat godbitar ur ett intressant material, som vi
fått från Eva von Seth f. Odelberg.

Sven Jonsson har ritat en vacker sommarkrans och
för övrigt hittar ni de vanliga märkena i Gustavsberga
rens spalter. Söker ni något som borde-funnits med så
påminn oss gärna om det, vi skall ge ut flera nummer un
der Jubileumsåret. Ha det så festligt.

Red.



Vy över AB Gustavsbergs fabriker på Värmdö.

150 0ar och hur blir det sedan?
Det är vanskligt att spå - särskilt om framtiden - och
detta motiverar kanske rubrikens frågetecken. Annars
skulle jag ju helst se ett utropstecken som en beteckning
för avstampet mot Gustavsbergs nästa decennium. Jag
tycker vi i stort sett har skäl för optimism. Vi har bra
produkter förankrade i människans behov av god bo
stad och god miljö. Vi är väl ansedda på marknaden och
vi har KF bakom som en stark garant för vår utveck
ling.

Innan vi blickar framåt, låt oss se på vår situation just
nu. Problem finns sammanhängande med yttre förhål
landen, bostadskonjunkturen tex är svag, eller med inre
förhållanden, vår rörlighet t ex är för stor inom vissa
sektorer. Hur ser det då ut på de fem olika sektorerna
inom vilka vi arbetar?

YVS-VA, som alltjämt är den centrala sektorn, har
mycket att göra bl a genom utbytesmarknaden för sani
tetsgods, men badkar har fått vidkännas en nedgång
som vi även kan se i lagerökningen runt BKF. För disk
bänksförsäljningen har exporten till länder som Tysk
land och England blivit vanskligare. De har också drab
bats av stark minskning i bostadsbyggandet. Segjärns
rören i Oxelösund går normalt och vårt nya rördels
gjuteri är nu inkört.
För de viktiga PVC-rören - Lubo - i Fristad hade vi

en svacka i efterfrågan i höstas men den har fyllts ut och

vår produktionsapparat kör för fullt, även om haussen
för ett år sedan knappast återkommer. Polyetenrören
säljs bra, medan den armerade plasten kör på sparlåga. I
vårt nya laboratorium i Fristad provar vi ideer och ge
nomför provningar för en ständig förbättring av kvalite
ten på våra rör som är av mångskiftande slag - tryck
rör, dräneringsrör, elkabelrör, markavlopp, inomhusav
lopp etc.
På porslinssektorn- sedan gammalt vårt flaggskepp -

har vi nu en god orderingång och vårt 150-årsjubileum
ger ytterligare fart på efterfrågan. Vår utställning på Na
tionalmuseum bl a tar ju sikte till hög grad på vårt an
seende som tillverkare av hushållsporslin och keramiskt
konsthantverk av hög konstnärlig klass.
Plastsektorn har inte tagit sig ur den nedgång som rå

varubrist och kostnadsökningar skapade under energi
krisens dagar. Vår största maskin har haft ständiga pro
duktionsstörningar och det krävs nu åtgärder av olika
slag för att nå en acceptabel avkastning - produktideer
saknas ej.

Mälardalen med sin tegeltillverkning - vår nyaste
sektor - arbetar med god efterfrågan, men endast Bergs
brunna har de rationella produktionsförhållanden som
skapar lönsamhet.
Om detta i stort sett är situationen just nukan mark

nadssituationen snabbt förändras men knappast på sam-
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ma gång inom flera sektorer och detta är vår styrka och
som ger trygghet för jobben. Vi söker dock medvetet
hålla oss inom huvudområden där vi varit traditionellt
starka, dvs inom "hem och bygge". I detta inkluderar vi
också miljö och klimat. Vi kan utsättas för risker, bygg
konjunkturen har nämnts, en allmän konsurntionsåt
stramning är en annan.

Vi är .åtminstone på porslinssektorn lönetyngda och
en importkonkurrens från statshandelsländer med låga
löner skulle allvarligt kunna skada oss. Vi har på olika
områden distribuerat våra produkter via kanaler som
undergår strukturella förändringar, vi kan återigen drab
bas av energikriser och materialbrist. Vi kan råka ut för
priskontroll och statliga regleringar som bryter en lön
samhetsutveckling. Vi kan få en onormal konkurrenssi
tuation med förlorade marknadsandelar som följd. Det
kan utbryta strejker eller krigshandlingar som utan vår
egen förskyllan kan bli förödande. Det kan synas pessi
mistiskt att antyda händelser av detta slag, men har man
inte uppmärksamheten även på dylika kritiska situatio
ner, har man ej heller någon beredskap för dem när de
inträffar.
. I huvudsak kan man dock teckna en ljus 'bild av Gus
tavsbergs framtid. Genom den förnyelse av produktsor
timent som ständigt sker på utvecklingsavdelningarna
bör vi kunna bibehålla och öka vår slagkraft gentemot
alternativa behov hos våra brukare. Nya komponenter
på t ex rniljö-, fritids- och armatursektorn kan ge en
marknadsökning som ligger helt i linje med KFs expan
siva industripolicy. Genom systemutveckling bör vi söka
skapa paketlösningar på t ex hygiensidan och genom en
hög servicegrad och förenklade montageanordningar
kan vi underlätta för den växande skara människor som
vill klara sina fritidshus eller utbyten med eget arbete.

Vårt företag har alltid haft sin huvudverksamhet knu
ten till Gustavsberg men viktiga grenar har byggts ut i
Fristad, Oxelösund, Mölntorp liksom i de nyligen över-

tagna tegelbruken. Gustavsberg har haft en karaktär av
självständig industriort, men Stor-Stockholms expan
sion tränger på. Samhället har svällt och antalet pendla
re med arbete utanför Gustavsberg har ökat väsentligt.
När motorvägen om ett tiotal år beräknas bli klar ända
ut, kommer måhända den lugna och avskilda boende
miljön att förändras, även om vår strävan är att bevara
fritidsmiljön intakt. Bättre förbindelser till Stockholms
aktiviteter och ökad servicegrad i Gustavsberg kan dock
innebära att samhällets attraktivitet ökar och bättre re
kryteringsmöjligheter skapas för industrins behov - det
ta har hittills utgjort en flaskhals i vår utveckling.

Som troligaste alternativ för vårt företags utveckling
framstår nog en relativt måttlig expansion inom själva
Gustavsberg, varvid man kanske i första hand tänker på
en utbyggnad av plastsektorn. YVS-sektorn och pors
linssektorn måste också kunna expandera om och när
marknaden ökar. Att erövra nya marknadsandelar inom
landet på sådana områden där vi redan har en domine
rande ställning förefaller dock mindre troligt. Detta ute
sluter naturligtvis ej att vi genom exportansträngningar,
inköp av existerande företag eller samarbete med lämp
liga industripartners ökar vårt inflytande och vår pro
duktion. Om därvid befintliga fabriksanläggningar kan
utnyttjas blir beroende på vilken kapacitetsökning våra
resurser tillåter, kanske främst i fråga om arbetskraft.

Dessa rader om nutid, framtid, om samhälle och an
ställda, hoppas jag också ger en viss bild av vår affärs
ide som grundar sig på att söka bibehålla och genom rik
tiga produkter utveckla en marknadsledande position
inom vissa strategiska områden och genom ett brett pro
duktregister i övrigt inom ett så vitalt fält som "hem och
bygge" utgör för det svenska samhället.

Med KFs styrka i ryggen bör ett sådant program bor
ga för att vi med optimism skall kunna se fram ända mot
nästa jubileum i Gustavsbergs historia.

Bo Broms

De fyra .fabriksenheterna utan.för Gustavsberg: Fristad, Mölntorp, Mälardalen och Oxelösund.
Foto: Eilert, Strömsholm, H. Engströmer, Gustavsberg, Henriksson, Oxelösund.





Hjalmar Olson
och Gustavs
bergs Fabriker
Tekn. dr Hjalmar Olson var chef för Gus
tavsbergs Fabriker från KF:s tillträde 1937
- 1969. En expansiv period. Fyrtiotalet var
inte minst ett decennium av intensiv utveck
ling. Hjalmar Olson önskade illustrera sin tid
som ledare för fabrikerna - med bilder av
sina medarbetare. Det blev ett svårt val. Om
alla tätt vara med, som Hjalmar Olson stan
nade vid, så skulle vi fyllt en hel årgång av
denna tidning. Dessa, som alla var med på
40-talet, tär representera de övriga.

Från vänster uppifrån och ner:
Knut Andersson, konstgjut. Kågeavd.
Anton Kock, gravör.
Ires Ekberg, privatsekr.
Harry Nordgren, lab.chef.
Wilhelm Kåge, konstnärl.led.
Eugen Altman, tekn.chef.
Harald Persvret, fabrikschef, HPF.
Waldemar Wahlgren, fabrikschef, BKF.
Kalle-Ville Svensson, packare, HPF.
Helge Wollrik, chef, VVS-Flemingg.

Den första veteranträffen på Farstavik. Mai
Olson var initiativtagare till Veteran
klubben, 1942.
Alma Atherton, porslinsmål.
Samuel Svensson, handmodellform.
Selma Atherton, tryckerska.
Alma Godhe, porslinsmål.

På högra sidan:
Kalle Wiberg, verkmäst.
Fredrik Möller, fabrikschef, HPF.
Oscar Wadström, verkmäst. HPF.
Hjalmar Olson med sin
tekn.chef Artur Teglund.
Åter en bild från veteranträffen 1942.
Gunnar Andersson, riksdagsman.
Georgina Olson, porslinsmål.
Hjalmar Olson och Mai Olson.
Walter Steger, professor, lab.
Karin Fredblad, försäljn. HPF.
Calle Blomqvist, konstn.
Stig Lindberg, konstn.led.
Berndt Friberg, keramiker, visar gamle
kungen sin drejarskicklighet.



Det hände för
25 år sedan

Foto: Hernried.

Vad hände mer i Gustavsberg det här året? Jo, vi får inte
glömma skol- och idrottsfesten på Ekvallen, där "På
pan" den här gången allierat sig med en kommitte, där
jag fick vara med för att skaffa priser. Det blev än en
gång en populär fest, som gav 2 200 kronor till skol
resor och barnkoloni. I programmet medverkade Blås
orkestern, Högalidsflickorna med gymnastik och hobby
ryttare i riduppvisning. Med helikopter landade Svenne
Berka - bäst på plan - för att döma mellan kända pro
filer i matchen fabriken-kommunen. I en stafett mellan
skolans lärare och 170 skolbarn minns jag, att en "in
dian", skoleleven Conny Rolf var snabb i starten. Jag
måste få citera vad Fritz Berg skrev i Gustavsbergaren
om festen: "Det var ett strålande bevis på vad genom
tänkt organisation kan åstadkomma. Det blev en sådan
där folkfest, som bara går att genomföra en gång per
år." - Farstabadet hade en livlig och skön sommar -
när det var som varmast ca 1 000 badare per dag. Sim
borgare blev 175 st, och 100 yngre och 30 äldre lärde sig
simma minst 25 meter. Även om Farstabadet skriver en
insändare - fast allvarligare: "En vardag i somras på
träffades ett koltbarn kravlande på bron vid trampoli
nen. Mamman låg på plagen och läste Veckonytt". Ack
ja, folk kan vara glömska ibland - och så Veckonytt till
på köpet! - Bad- och lekplatskommitten övertalade
kamrern att fylla påmera sand, kostapå några bänkarme
dan kommunen tog på sig ett trafikskyddsrör vid vägen,
och resandet av en flaggstång. Vi anställde en fast simlära
re. - Efter något år kom Hälsovårdsnämnden och tog
vattenprov, för att skicka in till Huss - och så var den dan
förstör, och badet avstängdes. - Om vi nu får motorväg
och minskad trafik vid sjön, och vattnet numera är betyd
ligt renare - skulle man inte kunna tänka sig ett återupp
rättande av det familjvänliga Ekedalsbadet?

Till slut ännu några glimtar ur 1950 års kaleidoskop.
Hästhagen fick flaggstång och det firades med kaffe
bord och musik av blåsarna. - Gamla skolkamrater
från 1913 hade träff på Värdshuset, och några av de ut
flyttade delgav sina intryck från det nya Gustavsberg i
Gustavsbergaren. - Scenstudion inbjöd till amatörtäv
ling i sång och musik - och där visade i främsta rum
met Fernando Grosselli och Lasse Pettersson sitt konst
närskap. - Hembygdsgillet levde än, med folkdansöv
ningar, och en vårvandring mot Welamsund. - "Lergö
karna" kallade sig ett sällskap av basar och jämlika på
HPF. De höll fest på Hällen, och jag fick vara med för
att leda allsång. Jag minns att Pita-Lasse med förvåning
pekade på mig och sa: "Men han äju trevlig!" - Vid Vil
lagatan höll inte de gamla avloppsrören för den kraftiga
nederbörden mot årets slut. Man måste ta sig fram med
roddbåt, och Kalle-Villes bin och kupor strök med. En
ny funkis kupskapelse konstruerades av Thun-Olle.
Från mitt privatliv - sådant förekom - minns jag för

stås att min gamla mor kunde göra besök tack vare bil
skjuts genom Brommasyskon. Hon var blind, men ori
enterade sig väl i den nya lägenheten vid Gamla vägen.
"Pappa väntar på mig" sa' hon - och nästa år gick hon
bort. - En bror fyllde 50, och traditionsenligt skrev jag

Fackföreningens blivande ordförande var en välväxt
karl, som ingav respekt.
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hyllningsverser, som jag tänkte sjunga in på skiva på
Gröna Lund. Den gode Anton körde Folke, Bertil och
mig - så det gick ju fint. - Frun fyllde också jämna år,
och stugan blev fylld av folk. Släkten var stor med åtta
syskon. För dottern hade vi köpt ett piano på avbetal
ning, och det fanns folk som kunde kompa till mitt mun
spel.
Gustavsbergaren 1950 omnämner här och där väl

kända gustavsbergare. De firar födelsedag. De fick ut
märkelser. De intervjuades. De slutade sitt jobb. De gick
ur tiden ... - I en serie berättade några om sin hobby,
och vi började det här året med Carl Pettersson om mål
ning, Torsten Rolf om orientering och Valter Weimark
om frimärkssamlandet. - En trotjänare, K V Johnsson
fyllde 90 år. Han började arbeta vid fabriken under Karl
XV :s tid. När han fyllde 80 var han i jobbet på födelse
dan, och uppvaktades där. Torsten Rolf har en munter
bild av hur det gick till - men jag ska inte plöja med
hans kalvar. - Augusta Fröberg, född 1876, som job
bat med porslinet i 61 år, si utade på fabriken 1950. - En
annan, sober man, Samuel Svensson, fyllde 70 år. Kom
munalman, kooperatör, missionsvän mm. Hans röst

. finns bevarad i en bandupptagning av Torsten. - Oskar
Johansson - ytterligare en trogen arbetare i vingården -
fyllde 50. Hade varit fullmäktig, var nu ordförande i bar
navårdsnämnden, och söndagsskollärare. - Oskar Sö
derberg, som jag tidigare citerat, förärades detta år
kunglig medalj i guld, femte storleken, "För medborger
lig förtjänst". Han vågade också bära den vid högtidliga
tillfällen. Söderberg var fjärdingsman i 24 år, lands
tingsman i 8, och hade därtill haft en rad kommunala
och kyrkliga uppdrag. På den "gamla goda" tiden an
sågs han på sina håll som en obekväm socialist. Nu satt
han milt i fållan - jag menar Blå porten - och talade väl
om företaget som ciceronchef. -

Gunnar Andersson och Axel Öhlund var i sina bästa
år och verkliga arbetsmyror. De var också flitiga med
arbetare i Gustavsbergaren. Reflektionerna de gav kring
jul och nyår läste man med gillande allvar. Jag gör ett
par korta citat. Inför 1950 påminner oss Öhlund om att
"vi sitter alla i samma båt" och "det finnsfortfarande
plats vid årorna", "Må vi alla hjälpas åt att ro i land,för
att på detta sätt höja vår standard och därmed även höja
kroppsarbetarens sociala anseende. Gör vi det kommer
även 1950 att bli ett år iframgångens tecken." - Gun
nar Andersson skriver bl a så i nyårsnumret: "Tekniska
förbättringar! Höjd socialvård! Det har blivit större ut
jämning, och den enskilde kan nu leva ett rikare liv, ma
teriellt och andligt sett. Den högre produktionen ärför
utsättningenför ett rikare liv. Men vi måste ha ändå nå
got mer. Vi måste ha gemenskap! - Vid årets slut fick
jag en ny reflektion från Axel, som jag sparade till för
sta numret för nästa år. Jag tycker Axels vändningar i
slutet av artikeln, som han rubricerade"Arbetare-Tjäns
temän", har en leende poäng: "Gustavsberg går mot en
ny tid. Celluloidkragarnas tid ärförbi. Kyrkbron är inte
längre gränsen mellan deförnäma och de mindreförnä
ma. Norr och söder är inte längre en klassgräns, utan en

Gustavsbergs kvinnliga gymnaster 1950 under Ella
Sanders ledning.

geografi.sk gräns. De sista resterna av överlägsen tjäns
temannatyp går med stapplande steg mot graven. En ny
tid och en rikare gemenskap tränger sig fram!"

Flera välkända personligheter gick ur tiden 1950. På
våren avled Eugen Altman. Han var född i Moskva,
praktiserade i yrket vid olika skolor och företag i Tysk
land, Belgien och Turkiet, och blev därefter teknisk le
dare vid porslinsfabrikerna i Laveno. På flykt från fa
scismen kom han till Gustavsberg 1939, och blev tek
nisk ledare här. Han förmedlade förstärkning till våra fa
briker med italienska arbetare 1947. Dr Altman var vid
sin död 68 år. Efter båda makarnas bortgång visade tes
tamentet en donation, av vars räntor behövande kan få
en slant till jul. Fondens styrelse består av kyrkoherde
Ekström, Torsten Rolf och undertecknad. - På hösten
dog gamle byggmästaren C VDanielsson. Han kom till
Gustavsberg 1890 och var bl a med om att bygga prå
men Oden, och det stora vattenhjulet, som står som min
nesmärke från svunna tider. Danielsson var händig på
många sätt, och jag beundrade hans fina ramar och lam
petter vid hobbyutställningen 1946. Danielsson berätta
de vid ett tillfälle, att han en fridfull dag för länge sen, till
sammans med brukspatron på fabriksgården grävt ner
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en urna med vissa dokument. Han talade aldrig om var
platsen låg - och än har ingen hittat gömstället. Kanske
det bara var en historia? - Den 24 november avled A S
W Odelberg. Han var son till brukspatron och intill
KF:s övertagande fabrikens driftchef. För Gustavsber
garen skrev han under dess första år om "Konsten inom
svensk industri". - En av Gustavsbergs skalder lämna
de jordelivet i december. Det var porslinsbrännaren JA
Löfdahl, vars dikter, och särskilt hyllningsverser, glatt
många gustavsbergare vid deras högtidsdagar. Han lär
ha deponerat sina dikter någonstans - men var? Säkert
finns där en och annan dikt, som kunde vara aktuell att
återge i Gustavsbergaren. Så här sjöng han i en av ver
serna i Eolsharpan. Jag tycker den kan få ge färg åt mina
återblickar.
"Det spelar och det sjunger i några gamla rester
av brustna eolssträngar, vars melodi jag hör.
Det spelar än och sjunger, fast solen går i väster
när vårens varma vindar mitt instrument berör."

Det har ändrats mycket i vårt samhälle under 25 år.
Den förkortade arbetstiden har gett oss mera fritid. Vi
kan få bättre utbildning. Vi har delat ansvar för utveck
lingen, för miljöns vårdande, och för hushållandet med
våra naturtillgångar. De som nu leder, planerar och in
formerar har fått starkare värderingar genom nya erfa
renheter och bättre kunskaper. Relationerna mellan oli
ka parter, mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan
förmögna och icke förmögna, har jämnats ut. Samhället
styr och svarar för den sociala omsorgen, för en gemen
sam välfärd. - Produktionsformerna har utvidgats och
ändrats efter nya linjer. - Personaltjänsten är numera
uppdelad i olika funktioner och rör sig på nya fält och i
vidgade aspekter inom nya företagsformer. - Måhända
att samhället 1950 var lugnare, och att kontakten män
niskor och grupper emellan föreföll vara mer harmonisk
än nu. Statusjakten efter prylar, bilen, båten, sommar
stugan och semesterresan, var inte så märkbar som un-

gor visit.

der de följande åren. - Det verkar som om vi nu inte har
tid med föreningslivet eller partiarbetet, och struntar i att
medverka i gemensamma angelägenheter - så vida det
inte blir för sent, och något går snett. Då vaknar vi upp
och applåderar skjutjärnsjournalister, och massmedias
eftersnack. - Från början borde vi vara med och se upp
att arrangemangen inte kväver individen eller gör män
niskan vilsen. - Vi är inte så slagna till slant som förr, vi
är inte så"rädda - snarare mera uppkäftiga, och vi har
nått ett ökat medbestämmande på alla fronter. Vi är en
ligt min mening på väg mot den demokrati, som vi på
många håll kämpat för. Framtidens gemenskap kom
mer att framträda i en kooperation, där delägarna ock
så är de som arbetar för företaget, konsumenterna-kun
derna, och samhällets företrädare. De kommer att bilda
det organ som ska leda företaget. Kalla det gärna en de
mokratisk socialism. Faktum är, att den gemenskap,
som Axel och Gunnar efterlyste, nu är i centrum för
samhällsarbetet. "Det är tradition nu", säger Olof Pal
me, "att ställa kravpå solidaritet, omsorg om varandra,
och strävan till samhörighet."
Nu vill jag till slut erinra om något mindre allvarligt -

en symbolisk profil, som tyvärr försvann ur Gustavs
bergarens spalter 1950. Det var Gustav S Berg - vår
egen seriefigur. Hoppas att redaktionen kan ge ett prov
på hans bravader - och att han återuppväckes.

PRESS-STOPP! Edla Sofia stack upp - igen - i årets
sista nummer 1950, och begärde ordet i den "ensidigt
maskulint redigerade Gustavsbergaren!" "Kan man inte
hävda sig på annat sätt i detta förkättrade manssam
hälle, så kan man åtminstone vara käring mot ström
men" skrev hon ... Kul att konstatera att hon med ti
den efterträdde mig som ordförande i Daghemsstyrel
sen - och sedan som redaktör för Gustavsbergaren.
God fortsättning!

Teckningar
av Sfi.,1 Lin dbrvt)
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Då August Blanche en gång var här,
han gav åt bruket berömmet.
Han ansågs som demokratins pionjär,
så vi litar välpå omdömet.
Trots armodfanns dockfriden.
Man var ett stegföre i tiden.

Decennierföljde med Ode/berg,
som svängde med härskarstaven.
Jobb, butik ochfolkliv gavfärg
av trygghetfrån vaggan till graven.
Och trots den stränga egiden,
var man ett stegföre i tiden.

Där var någotfel med uppköpsa.ffär
- ettfåtal tog överskotten -
tills doktor Isberg sig gjorde besvär,
så allafick delapotten.
Om ock det var trångt med likviden
- man var ett stegföre i tiden.

När arbetarna en dag tog mod
ochfackföreningenföddes,
när satsning gjordesförKonsumbod
iden om samverkan löddes
där länken var individen.
Man var ett stegföre i tiden.

~~w ~~~;~4f'.--;--,..._J 9 3 7<fjt=;~V/(~V,>--"-.. ~/L<;
'.i'

NärAlbin Johanssons vilja vann
och KF köptefabriken,
en ny epok gustavsbergarenfann.
Det ljusnade runt omkring viken.
Den mannen var en solid en.
Han var ett stegföre i tiden.

MedHjalmar Olson kom nya objekt,
volym gavs åt produktionen.
De anställda visades mer respekt
och kunde i nämnder ta tonen.
Snart skrankornas tid varförliden.
Man var ett stegföre i tiden.

För andanfabrik, kommun och hem
och enandet av kontraster,
där verkade Artur och Gunnar, med dem
en skara av entusiaster.
De gick i täten i striden
och var ett stegföre i tiden.

Medfriska krafter, och mera rätt
för alla att säga sin mening,
kan här byggas upp ett arbetssätt,
där makten ej ger diktering.
Och spolar man den "pyramiden",
är man stegetföre i tiden.

9
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Här ses GUSTAFSBERG III i rännan på Baggensjjärden, där man stannat uppför att ta ombord stadsresenärer
från Gustavsvik, någon vinter i början av 1920-talet.

GUSTAVSBERG 111
en populär skärgårdsbåt

Mången gustavsbergare kan säkerligen i minnet återkal
la den på sin tid fina skärgårdsångaren Gustafsberg III,
som från leveransen 1905 blev en verklig prydnad för
Gustavsbergsbolaget. Utan tvivel uppvisade hon flest
antal gångtimmar av alla passagerarångarna i rederiets
flotta. III:n fick gå i trafik så gott som oavbrutet året
om. Som vinterbåt ansågs hon också vara särskilt lyck
ad. Här berättas bakgrunden till vad som i seklets be
gynnelse ledde fram till detta förnämliga nybygge, samt
några anteckningar till båtens historia.

Vintersjöfart mellan Gustavsberg och huvudstaden
var under stränga vintrar besvärlig att upprätthålla utan
avbrott i trafiken, ännu långt in på 1900-talet. Fabri
kens ångare Gustafsberg IV var alldeles ensam om att
hålla isrännan öppen de första kalla vintrarna på detta
århundrade. Trots upprepade nattresor brukade rännan
tillfrysa när det var som kallast. Därmed hindrades fa
briken att på ett lättsamt sätt kunna transportera sina
färdiga produkter in till staden, för vidare distribution.
Fram på våren då förråd av kol och leror började tryta,
blev det viktigt att så fort som möjligt få in lastångaren
Gustafsberg med årets första kollast. Bevarade rappor
ter vittnar om slit och umbäranden för issågare och båt-

besättningar. Lyckligtvis åtföljdes dock inte alla vintrar
av lika sträng kyla varför anskaffandet av en kraftigare
isbrytare sköts på framtiden av bolaget.

På nyåret 1900 framlade disponent W. Odelberg för
den övriga styrelsen att behovet av ännu en ångbåt var
stort, eftersom trafiken visade fortgående stegring såväl
vinter som sommar. Man beslöt att låta uppgöra för
slagsritning samt att upplysningar angående byggnads
kostnaden skulle inhämtas.
Redan den 14 mars 1900 daterade konstruktören

Ernst Hemberg sin färdiga tuschritning till ny passage
rarångare för Gustavsbergs Fabriks-Intressenter.' Hem
berg var sedan mitten av 1890-talet anställd konstruk
tör vid Södra varvet i Stockholm, vilket låg vid Tegelvi
ken på Södermalm. Aren kring sekelskiftet ritade han en
rad eleganta och välproportionerade ångare som bygg
des av detta varv - Norrtelje, Express (senare Express
I) och Mariefred, för att nämna några.2

Av flera skäl fick nu byggandet av Gustafsberg III
tills vidare anstå. Mest berodde beslutet på de just då rå
dande höga material- och arbetspriserna. Tonnagebris
ten avhjälptes på så vis att bolaget hösten 1900 helt och
hållet nedlade trafiken med Gustafsberg I till
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Tyresö-Ingarö-Nämdö-Runmarö, för att från och
med seglationen 1901 använda I:n på linjen Stock

_holm-Gustavsberg.8
Trafiken visade emellertid en oavbruten ökning de

närmast följande åren. Samtliga rederiets fem ångare var
om somrarna strängt upptagna med att uppehålla turer
na. Detsamma gällde för IV:n som ensam var igång vin
tertid. Följaktligen fanns inte någon reservbåt att tillgå
såvida en båt drabbades av driftstopp. Ej heller kunde
bolagets två äldsta båtar I:n och 11:n anses motsvara
moderna fordringar i sitt dåvarande skick.
På styrelsesammanträdet den l september 1904 med

delade disponent W. Odelberg att anskaffandet av en ny,
för såväl vinter- som sommartrafik användbar ångbåt ej
längre kunde undanskjutas. Ett av Bergsunds Mek.
Verkstads AB gjort erbjudande, att i överensstämmelse
med Ernst Hembergs ritning leverera en ångbåt för ett
pris av 117 000 kr, blev således av styrelsen antaget. I
kontraktet förbehölls verkstaden rätten att utföra såda
na ändringar i konstruktionen som vid detaljritningar
nas uppgörande och under arbetets utförande kunde an
ses ändamålsenliga, om dessa lät sig genomföras utan

. att den kontrakterade byggnadssumman väsentligen
överskreds.

En betydelsefull förändring var att livbåtarnas place
ring flyttades.4 Ursprungligen hade Hemberg ritat dessa
stående akterut på övre däck, samma arrangemang som
på Gustafsberg V, vilket då var vanligt på alla skär
gårdsbåtar. För att få bättre plats ombord omplacera
des nu livbåtarna så att de kom att stå uppe på taket med
en på var sida om skorsten. Även utseendemässigt vann
båten mycket genom denna ändring. Tillkommande ar
beten gick till några tusen extra varför slutpriset justera
des upp till 120 000 kr.5

Med varvsnummer 316 byggdes Gustafsberg III av
stål 1905 på Bergsunds varv i Stockholm och utrusta
des som isbrytare. Då gamla III:n (byggd som Wermdö
1873) hade pensionerats 1899, fick nykomlingen över
taga namnet för att ej någon lucka skulle uppstå i num
merordningen. Mätbrev utfärdades den 23 maj 1905.
Följande data kan ha allmänt intresse.
Tonnage: 192 brutto reg.ton, 115 netto reg.ton. Di

mensioner: 32,33 m lång, 6,64 m bred. Djupgående:
2,38 m med 100 passagerare och tolv timmars kolför
råd. Maskineri: 2-cylindrig compoundmaskin av Berg
sunds egen tillverkning. Cylinderdiameter: Högtrycks
cylindern 41 cm, lågtryckscylindern 87 1/2 cm. Slag
längd: 50 cm. Maskinstyrka: 400 indicerade hästkraf
ter. Propeller: Fyrbladig vänstergängad med 2 m dia
meter. Fart: 12 knop. Passagerartal: 356 personer, ökat
1921 till 374, samt till 386 personer åren 1932-47.6

Gustafsberg III gjorde leveransprovturen till Gus
tavsberg den 25 maj 1905 för att programenligt insättas
i reguljär trafik måndagen den 29:e.7 Båten fördes
1905-12 av kapten Karl J. M. Weesterberg
( 1863-1929) vilken därjämte fungerade som bolagets
skicklige trafikchef. Han hade som styrman sin kusin
Emanuel Hedberg (1867-1938) och maskinisten hette

Arvid Carlsson. Dessa tre herrar gick 1912 över till ny
byggda VII:n. Uppgift om vem som var III:ns restaura
tris på de tidigaste seglationerna saknas i skrivande
stund. Under den långa tidrymden från 1910-talet till
1947 förestods restaurationen av Julia Ärlund
(1871-1959), som var syster med en av bolagets kapte
ner, nämligen Ture Ärlund på IV:n och II:n.

År 1912 övertogs III:n av kapten Evald Larsson
(1879-1940) och han kom att föra båten fram till maj
1940, då han avled. Kapten Larsson var infödd gus
tavsbergare. Redan som yngling hade han 1893 börjat
på båtarna som däcksman, blev 1901 styrman samt av
lade Ångfartygsbefälhavareexamen 1902 i Stockholm.
Året därpå förde Larsson den lilla VJ:n och därefter ha
de han /:n 1904-05, /V:n 1905-12 samt slutligen JI/:n
1912-40 - en båt som måste ha varit något av hans
andra hem. Kapten Larsson sägs ha varit en stor char
mör men förblev ogift livet ut.
Av övriga ombordanställda skall nämnas de båda

styrmännen Henning Ölander (f. 1884) åren 1912-14,
och David Tillberg (1889-1969) som var IIl:ns om
tyckta styrman 1914-1947. Maskinisten Carl Köhler
(1871-1932), bördig från Ortala på Väddö, tjänstgjor
de ombord från omkring 1915 till 1932.
Tack vare den kraftiga maskinstyrkan Gustafsberg

III utvecklade samt ångarens goda egenskaper som vin
terbåt, utrustad som hon var med isbrytarstäv och tjock
are dubbelnitad bordläggning i vattenlinjen - kunde året
runt trafiken efter 1905 utan ansträngning uppehållas.
Långt värre motstånd bjöd de igenfrusna Baggens- och
lngaröfjärdarna där ingen strömsättning förtunnar isen.
Då ränna måste uppslås vintern 1909 för den hemvän
tade lastångaren Gustafsberg ställdes IJ/:n på hårda

Besättningsfoto 1914. Stående tv kapten Evald Lars
son, därefter sittande styrman David Tillberg, maski
nist Eriksson, däcksman Nils Steffansson - övriga obe
kanta.
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styrkeprov. En av eldarna under denna brytningstur het
te Axel Pettersson. Han berättade i denna tidnings jul
nummer 1966 hur boxarna lastades fulla med kol. Även
uppe på mellandäck intogs en betydande kvantitet kol
för man beräknade stor åtgång. För att få upp stäven så
mycket som möjligt placerades tunga porslinslårar ak
terut. Antagligen var lårarna fyllda med bräckage redan
innan stötarna mot isen tog sin början, men restauratri
sen var förtvivlad för de påfrestningar båtens egen ser
vis fick utstå.

Om själva brytningen erinrade sig eldare Pettersson
att den gick sakta. "- - - Många gånger kom vi inte
mer än en halv båtlängd i taget. Vi måste stöta sicksack
så att rännan skulle bli så bred, så att kolbåten som var
större skulle komma fram." Kapten Wresterberg hade
sin kollega kapten Fredrik Karlsson från vinterupplag
da Gustafsberg Vmed som sällskap. "Vi hade göra läng
e innan vi kom till Saltsjöbaden och där åkte Weester
berg i land på skidor för att ringa till kontoret och rap
portera hur det gick. - - - Sedan började samma vals
igen, hela lngaröfjärden ända till Grönö fyr, där Dalarö
rännan gick. Nog var vi ganska trötta allihop, när vi
kom dit, för det kunde inte bli någon vila för någon." Så
långt vad eldaren drog sig till minnes.

Aren 1875-1927 sammanställde Gustavsbergsbola
get rapporter om isförhållandena vilka tillsändes Sta
tens Meterorologiska Centralanstalt. Brytningsresan
1909 skildrades av kapten K. J. M. W resterberg på föl
jande sätt i israpporten för vintern 1908-09:

"- - - Efter att några dagars ymnigt regnande med
blåst snön på isen blivit sammanpackad, började III:n
brytningen på Baggensfjärden i närheten av Boo fyr den
31 mars kl. 6.30 fm. De cirka 5 km till Fällström tog 11
timmars arbete i anspråk och passerades nämnda sund i
skymning och dimma under 10 minuters oavbruten
gång, utan att dock påträffa någon öppning. Sedan stö
tandet åter börjat mitt för Ekholmen, företogs en under
sökningstur på skidor, varvid medförda brinnande lan
ternor utsattes på isen till ledning under natten. Mellan
Tallskär och Norrholmarna befanns isen vara 30-35
cm tjock eller ungefär lika som på Baggensfjärden, men
däremot av fastare beskaffenhet samt snötäcket även
djupare än därstädes. Brytningen gick det oaktat obe
tydligt sämre i det att uppmätta distanser på 100 meter
nu tog 20 minuter i stället för under dagens lopp 10 å 15
minuter. Vid midnatt vid Johannedal försämrades ar
betsresultatet på ett märkbart sätt. För att komma fram
en av de nyss uppgivna avstånden åtgick nu 1/2 å 3/4
timme. Isens tjocklek uppmättes till 50-55 cm och snön
var även tjockare samt torr ända igenom. Av personer
boende i närheten upplystes att ett drivisband bildats
därstädes vid tiden för isbildningen. I 14 timmar räckte
denna snigelgång. Sedan isens tjocklek minskats, snön
blivit våtare och brytningen kunde fortgå utan att båten
fastnade vid varje även den minsta stöt, uppnåddes Han
sas ränna i närheten av Stendörren kl. 8 em den 1 april.
Lördagen den 4:e på fm rapporterades lastångarens an
komst till Sandhamn. För att vidga rännan och sönder-

slå isen som åter frusit ihop, företog III:n samma dag på
middagen en tur till Nämdöfjärden. KL l/2 4 em då
III:n börjat återfärden syntes ångaren vid Grönö fyr.
Att så lång tid för färden från Sandhamn behöfts be
rodde därpå att Sandhamnsrännan måste följas över
hela Kanholmsfjärden innan möjlighet gavs att kunna gå
in uti Dalarörännan. Med svårighet passerades den nya
rännan och anlände lastångaren vid mörkrets inbrott till
Baggensfjärden där han övernattade. Gustavsbergs kaj
angjordes på morgonen följande dag."8

Gustafsberg III var i fart hela tiden under första
världskriget och eldades då mest med kol och briketter,
men det hände att man fyrade på med tuggved någon
gång. Båtens förnämsta bruttoinsegling av sålda biljet
ter och betalda frakter uppnåddes 1920 med 150 878 kr.
Bästa inkomstmånad var augusti samma år med 25 624
kr. Efter avdrag för driftskostnader återstod 1920 en
vinst åt bolaget på 20 688 kr och IIJ:n skulle segla in lik
nande vinster även de närmast följande åren.9

En som var däcksman på III:n 1927-1945 var Ha
rald Karlsson i Gustavsberg. Han omtalar att tre man
kunde ligga i skansen längst fram under fördäck. Där
var kallt på vintern med frost i ventilerna som de låg med
ryggen mot. Eldarna låg akter om maskin. Lördagsnat
ten hade III:n kajplats i staden för att gå 11.30-turen på
söndag förmiddag ut till Gustavsberg. Båten gick annars
första tur om vardagarna kl. 7 på morgonen från bru
ket. Karlsson var duktig att svinga trossen och det hände
att han hade träff på alla bryggorna, eller ett 20-tal i
följd. Det var små lätta trossar som man kastade av från
pollarna också. Vid ett tillfälle lyckades besättningen på
III:n rädda en älg som gått ned sig i rännan ute på Bag
gen. Fem andra älgar stod och väntade vid Västra Eke
dal så hon sprang ditåt.
På 1930-talet råkade III:n ut för flera malörer. Kap

ten Larsson noterade i sin dagbok den 30 augusti 1933:
"Ramponerar Eknäs brygga - På 2-turen från Gus
tavsberg - styr till bryggan och saktar och stoppar i
mycket god tid, begär back, men får inget sådant! Ma
skinen bara rycker, ångan står som en sky ur kondens
avloppet på styrbordssidan - Brak! På fråga kl. 5 em
svarar maskinisten först med en motfråga: Va' då? se
dan säger han att han fick inte ut sprinten så maskinen
ville inte gå. Nu får han gå upp till kontoret själv och tala
med hovjägmästarn - Detta är fjärde gången på en seg
lation som jag inte får back.t"?

Flera gånger blev III:n föremål för dagspressens in
tresse. Den 28 mars 1937 skrev Svenska Dagbladet om
båtens roderhaveri: "De svåra vinterisarna är ännu myc
ket besvärliga för skärgårdstrafiken. Ångfartyget Gus
tavsberg III fick erfara detta på sin ordinarie tur kl. 4 em
påskafton från Stockholm. Då fartyget hade kommit ge
nom Skurusundet och in i Lännerstaviken, där det skulle
lägga till vid Tollare brygga, råkade det vid en backning
stöta rodret mot ett isflak så kraftigt att roderledningen
råkade i olag. Vid närmare granskning av skadan visa
de det sig att dess omfång var av den art, att någon till
fällig reparation icke var möjlig. Medföljande passage-
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rare och post till längre bort liggande bryggor befordra
des vidare till respektive platser med per telefon tillkalla
de person- och lastbilar. Något avbrott i trafiken kom
mer haveriet icke att medföra, då bolaget har annat far
tyg att sätta in på traden."

Efter att ha backat på en annan farkost vid Tollare ut
gjorde III:n åter tidningsstoff den 8 juni 1937 i Svenska
Dagbladet: "När Gustavsberg III vid sextiden på ons
dagseftermiddagen backade ut från Tollare brygga och
kommit ett par 100 meter från land, kom en avriggad
Roslagsskuta för motordrift, som skulle med sand för
pappersbruket snett bakom Gustavsberg III. Skutan gav
signal, men denna synes ha missförståtts på Gustavs
berg III, som emellertid i sista stund slog full fart fram
åt. Olyckan var då omöjlig att undvika och sandskutan
träffades på babordssidan, vars bordläggning intryck
tes, så att vatten började strömma in. Gustavsberg III
kastade då ombord en bogsertross och förde in fartyget
till Tollare brygga, där det sjönk i marvatten."

Omkring 1925 hade båtnamnen ändrats så att man
därefter stavade Gustavsberg III med v i stället för f
Kooperativa Förbundet förvärvade i juni I 937 aktieka
pitalet i Gustavsbergs porslinsfabrik med tillhörande re
derirörelse och lantbruk. Under KF:s regim försågs bå
tarnas skorstenar sommaren 1939 med företagets väl
kända ankarmärke. Dessutom ommålades skorstenar
na på IIl:n, IV:n och V:n i orange kulör, men högst upp
behöll man ett svart fält.
Hösten 1939 tog Marinförvaltningen in III:n som

transportfartyg för Stockholms kustartilleriförsvar och
Gustavsbergsbolaget fick 40 kr. per dag i ersättning, vilket
belopp 1944 sänktes till 3 5 kr. per dag. En kort tid hade
hon som befälhavare kapten Harald Öberg (f. 1879), i
november avlöst av kapten Titus Österman ( 1886-1964)
vilken stannade ombord tills båten i mitten av december
gick in på Ekensbergs varv för pannrengöring. Kapten
Evald Larsson övertog där sin båt som han var kvar på till
maj året därpå. Vakansen efter Larsson tillsattes med kap
ten Olle Svensson (f. 1893) med Ångfartygsbefälhavar
examen 1917 i Göteborg. Kapten Svensson hade tidigare
fört Gustavsberg IV åren 1934-40. Med undantag för
sommaren 1943 var Svensson befälhavare påJJJ:n under
hela andra världskriget. Ångaren blev aldrig kamouflage
målad, men det hände att maskeringsnät hängdes utefter
sidorna.
År 1940 stationerades III:n i södra skärgården, mest

nere i trakten av Nåtarö och Nynäshamn. Det var som
regel permissionsresor över veckosluten. Ångpannan el
dades då med stybb som legat länge vid Värtan. Åren
1941-42 höll 111:n till i norra skärgården - Söder
arm, Räfsnäs och Norrtelje. Även där bestod rutin
arbetet i att frakta proviant och manskap. I närheten av
Lerskär blev hon vintern 1942 infrusen, samt så gott
som fullständigt översnöad, innan kronans bogserare
lyckades få loss henne. Sommaren 1943 hette kaptenen
Halvar Sjödin (f. 1876), vid ett kort gästspel på hemma
traden Stockholm-Gustavsberg. Efter kriget var III:n
mycket sliten, men Marinförvaltningen bekostade en

GUSTAFSBERG III kommer till Gustavsviks brygga
den 1 juli 1920. I bakgrunden Bergholmen. Foto: ri
chard Klingspor, Bandhagen.

grundlig reparation hösten 1945, innan återlämnandet
till Gustavsbergsbolaget.11

Med kapten Ture Nordlund (f. 1909) på kommando
bryggan insattes III:n åter i trafik mellan fabriken och
staden i juni 1946. Egentligen var det bara lasthante
ringen av färdiga porslinsprodukter som gjorde att båt
trafiken alls kom igång ännu ett par somrar. Genom det
utbyggda nätet av busslinjer längs traden hade antalet
resenärer med skärgårdsbåtarna minskat katastrofalt,
och mängden av fraktgods, vilken tidigare inbringat be
tydande intäkter åt rederiet, hade också övertagits av
snabbare transportmedel.

Seglationen 1947 fördes III:n av kapten Gunnar Hed
berg (f. 1900) vars fader hade varit båtens första styr
man. Med början i juni användes hon mest bara lörda
gar och söndagar denna sommar. Kontot visade hela ti
den på underskott. Som tur var täcktes förlusten av V:ns
rätt goda vinst. Likväl resignerade bolaget och med
111:ns söndagsturer den 6 september 1947 sattes punkt
för den 105-åriga rederitrafiken. Båtarna lades upp vid
Kattholmen i Gustavsberg på obestämd tid.
Tidningen "Gustavsbergaren" innehöll i november

1948 en liten notis: "Ångan uppe har IIl:n igen. Den lig
ger vid kaj och skall hjälpa till att ge värme genom sär
skilda rörledningar till ångcentralen, som behöver un
derstöd för att kunna klara värmebehovet i de nya fabri
kerna i väntan på ny värmepanna." Antagligen var det
endast en vinter III:n gjorde nytta som värmealstrare åt
fabrikens ångcentralanläggning. Därefter blev det ånyo
en tid av overksamhet.
Under tiden inträffade det, att AB Nynäshamns

Skeppsmäkleri- och Speditionskontor (Johnson-koncer-
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Med bolagets ankarmärke på skorsten ligger GUS
TAVSBERG /Il vid kajen i Gustavsberg sommaren
1939. Foto: Victor Malmström.

NÅTARÖ som pråm vid Fredhäll år 1968, då biffröret
ännufanns kvar. Denforna skärgårdsångaren blevfull
ständigt upphuggen i mars 1975. Foto: Bo Palmquist,
Huddinge.

I/"'

nen) i Nynäshamn, var utan fartyg för Nåtarötrafiken
1951. Detta rederi hade 1950 beställt ett nytt modernt
lättmetallfartyg för ovannämnda trafik och i väntan på
leveransen förhyrdes sommaren 1950 skärgårdsånga
ren Tor VII av Rederi AB Stockholm-Wermdö, vanli
gen kallat Torbolaget. När det nya fartyget, som döptes
till Havsvinden, var färdigt ett år senare, ansågs det för
litet och vekt för att gå i trafik på detta öppna farvatten
och fick därför inte tillstånd för traden. Bolaget, som då
hade återlämnat Tor VII, såg sig tvunget att avyttra
Havsvinden (nu Rödföga). Av denna anledning blev man

i Nynäshamn spekulant på Gustavsberg III, som den 6
juli 1951 köptes för 48 000 kr.12

Den nya ägaren omdöpte III:n till Nåtarö samt insat
te henne i trafik mellan Nynäshamn och Nåtarö. Olje
eldning installerades 1956, en sak som gott kunde varit
ogjord, ty ångpannan höll inte. Man ställdes inför valet
att omändra båten till motordrift eller utdöma den. 'Det
senare alternativet valdes och Nåtarö lades upp vid
Frejas varv i Nynäshamn.

Hösten 1957 uppdrog Nynäshamns Skeppsmäkleri
och Speditionskontor åt skrothandlare Gunnar Söder
blom i Hägersten, att för deras räkning upphugga Nåta
rö samt köpa därav fallande skrot. Söderblom betalade
en summa för hela båten men upphuggningen blev ej av.
I stället försålde han Nåtarö 1958 på avbetalning åt
skeppare Henry Lundgren från Hägersten, vilken i Ny
näshamn började nedskrotningen. Hösten 1959 åter
stod blott en pråm av den en gång så präktiga Gustavs
bergsbåten. Det lär ha varit på tal, att om Nåtarös skrov
visade sig vara i tillräckligt gott skick ombygga det till
bilfärja, och det dockades och undersöktes därför vid
Djurgårdsvarvet.12 Något fel på hennes stålskrov var det
säkert inte. Hur som helst tycks hon ej ha bogserats som
pråm, utan har under 1960- och 1970-talen fört en ty
nande tillvaro på olika platser i Mälaren, använd som
upplagspråm. Sedan november 1973 har konstnär Leif
Lundin i Solna stått som ägare av Nåtarii, vilken i bör
jan på mars i år gjorde en sista förnedrande resa, un
der bogser till Värtahamnen där skärbrännare väntade.
Nedskrotningen blev fullbordad innan mars var till ända
och utfördes av Perry Norling AB, Järn- & Metallskrot.
Därmed avslutas dessa rader ty Gustavsberg III finns ej
mer.

NOTER
1 Ritning signerad Ernst Hemberg Stockholm 14/3 1900, R 423: I,

Statens Sjöhistoriska museum.
2 Arne Sundström: Ett varv runt Tegelviken, Sjöhistorisk Årsbok

1971-72, s. 28-29.
5 Beslut på styrelsesammanträdet 23/8 1900.
4 Ritning daterad Bergsund maj 1905, osignerad.
5 Fartyg, ångmaskiner och pannor byggda vid Bergsunds Mek.

Verkstads AB 1861-1929, SH 197, Statens Sjöhistoriska mu
seum.

6 Uppgifter om passagerartal från Centralförvaltningens arkiv, Sjö
fartsverket.

7 Uppgift om första trafikdag i Hamnkassakontorets ångfartygs
journaler 1901-10, Skeppsbrohamnen D VI ble, Hamnstyrel
sens arkiv i Stockholms Stadsarkiv.

8 Israpporter F I b:3, AB Gustavsbergs fabrikers arkiv i Riksarki
vet.

9 Ångbåtarnas inkomster 1864-1944 vol. F I b:4 och Båtarnas
konto 1916-1935 vol. G X v:1, AB Gustavsbergs fabrikers ar
kiv, Riksarkivet.

1° Citat ur kapten Larssons dagbok, Allers nr 26-1969 s. 64.
11 Intervjuer med Harald Karlsson, Gustavsberg (däcksman

1927-45) och Oskar Guldbrand, Hägersten (eldare 1940-42).
12 Gunnar Hedman: Två ur den vita flottan är ej mer, Svensk Sjö

farts Tidning nr 26-1960.
15 Fartygsregistret i Sjöfartsverket.

Gustav Alexandersson
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Eolsharpan
Det spelar och det sjunger
i hjärtats eolsharpa
med strängar, som ha tvinnats
av drömblått brudelin.
Som lärkespel är klangen
från kast av gyllne varpa,
när skogens huldror fara
som troll för helgonskrin.

Det spelar och det sjunger
i vårens blomtid rika
av soluppgång och bäckars språng
en sällsam val/horns/åt,
då skogens trolltygsväsen
som agn för vinden vika

. och sagornas gestalter
och sägnen följas åt.

Det spelar och det sjunger
vid minnets brända mila,
det spelar utan stråkar
ett skogs/alls symfoni.
Som röster av en kolarkör
som bordlagt bål och bila
och sjunger mellan fur i fall
sin vårglöds melodi.

Det spelar och det sjunger
i några gamla rester
av brustna eolssträngar,
vars melodi jag hör.
Det spelar än och sjunger,
fast solen går i väster
när vårens varma vindar
mitt instrument berör.

J. A. LÖFDAL

A. Löfdal som arbetade i glattugnen - den gamla vackra
rundugnen, som man nu bara kan se på bild - medverkade of
ta med dikter i Gustavsbergaren. Denna finstämda dikt stod i
nr 2 1947.

Kungsängsliljan,
fritillaria meleagris,
Upplands landskapsblomma, en lökväxt bland
liljeväxterna, sällsynt i vilt tillstånd. Blommade i
år, som aldrig förr, under pingstdagarna i Bea
telunds naturreservat.

Storängsudd vid Beatelund blev naturreser
vat 1939. Ett vackert strövområde, tillgängligt
för allmänheten under ansvar. Ligger vid Bag
gensfjärden, Kolström, skyltar visar vägen till
fornminne och rara växtställen.
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Porträttet ovan av August Blanche är gjort av JA Wetterberg i s k "trompe-l'ceil't-teknik, franska och betyder
"som bedrar ögat". Man målade så attföremålen skulle se så verkliga ut som möjligt och ofta hade man en plan
bakgrund, en dörr eller en vägg. Och här blir effekten att porträttet verkarfastnålat på baksidan av den inramade
tavlan.

''Uppå Värmdön föddes jag ..."
En bortglömd visa av August Blanche

Under tidens lopp har tusende visor skapats av kända
och okända upphovsmän. En mångfald faktorer har tro
ligen varit verksamma i den stora utgallringsprocess,
som oavbrutet pågår och låter somliga visor leva vidare
och andra falla i glömska. Under de senaste decennier
na har radio, TV etc utgjort starka krafter i lättmusi
kens värld, formellt oavhängigamen indirekt påverkade av
internationella kapitalintressen i musikbranschen. Detta
förhållande torde ha medfört, att det råder betydande
olikheter i viskunskap mellan skilda generationer. Efter
som visorna i hög grad hör till de kulturprodukter, som

är beroende av att man lär sig dem utantill, har de natur
ligtvis fått en smula svårare att hävda sig under en tid, då
skolan ansett det viktigare att veta var man kan slå upp
en sak i en bok än att kunna den.
En alldeles bestämd typ av visor är den, som ankny

ter till bestämda platser. Genren är ingalunda enhetlig
utan kan spänna över så vida fält som från landskaps
sånger till schlagertexter som Arholmavalsen eller
Svinnsta skär. En så varmt älskad arkipelag som Stock
holms skärgård har självfallet ingalunda svikits av vis
diktarna. För den nu levande generationen står väst-
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kustbon Taube som den främste och säkerligen skickli
gaste visdiktaren om skärgården. Obegripligt är att kom
positörerna i så hög grad avsått från att ge ton åt några
av Albert Engströms dikter. Och lika obegripligt ter det
sig att så få vissångare finner det förenligt med sin upp
gift att framföra några av Einar Malms många- ypperli
ga visor. Detta kåseri avsåg emellertid inte att utgöra en
skärgårdslitteraturens eller skärgårdsvisans historia
utan ett försök att väcka till liv kunskapen om en sedan
generationer bortglömd Värmdö-visa.

Upphovsmannen var ingen mindre än August Blan
che, den ryktbare stockholmsförfattaren och politikern.
Han var som bekant "oäkta" son till sedermera kyrko
herden Mårten Bergvall i Ladugårdslands församling,
dvs det gamla Östermalm. Modern var en tjänsteflicka,
som blev bortgift med hovslagaren Blanche i gamla
Klara. Den gode kyrkoherden övergav emellertid icke
sin "oäkte" son utan gjorde många utlandsresor med ho
nom och testamenterade sin pampiga malmgård till so
nen. Dess läge var vid Karlavägen, ungefär vid Öster
malms läroverk, där som bekant Blanches byst i dag
återfinnes. I denna gård höll Blanche litterär och poli
tisk salong. Han förblev ogift men modern skötte hans
vidlyftiga hushåll.

Med dagens terminologi var Blanche sin tids radika
laste vänsterpolitiker, som i riksdagen höll ljungande tal
för olika reformer och skrämde livet ur biedermayerti
dens borgerskap genom att den 13 mars 1859 ordna en
jättefest till minnet av Gustav IV Adolfs avsättning
1809. Som bekant dog Blanche 30 november 1868 i spet
sen för ett slags demonstrationståg av studenter vid in
vigningen av Karl XII:s staty mellan almarna i Kungs
trädgården.

Som författare är Blanche i dag lite svårläst genom sin
en smula svulstiga och melodramatiska stil i sin strävan
att efterlikna Eugen Sue och Alexander Dumas. Han
förnyade lustspelen på teatern och skrev en mångfald
skildringar från Stockholm och stockholmstrakten.
Längst har "Hyrkuskens berättelser" kunnat hålla sig
vid liv. På hans tid rådde ett mycket livligt utbyte mellan
huvudstaden och dess grannskap, varifrån dagligen alle
handa färskvaror fördes in till staden. Genom lång vis
telse i Danderyd fick Blanche goda insikter i dessa byg
der. Värmdös stora betydelse ekar också på många håll i
hans böcker. En gång berättade han om en fiskargum
ma boende vid stadens inlopp. I romanerna "Flickan i
Stadsgården" och Järnbäraren" från trakten av Slus
sen återkommer han till stadsdelar med fasta skärgårds
förbindelser.

I alldeles särskilt hög grad beröres Värmdö i lustspe
let "Stockholm, Westerås och Uppsala". Pjäsen hade sin
urpremiär på Nya Teatern i Stockholm den 6 mars
1845, alltså för 130 år sedan.
Som ungkarl och uteätare var Blanche väl förtrogen

med restaurangmiljön och i denna pjäs liksom i ett par
andra av hans hand rör man sig delvis bland värdshus
folk. Man skall då erinra sig att modern också arbetat
som värdshusflicka.

En av huvudpersonerna i lustspelet heter Jöns Tegel
mark och var ägare av ett tegelbruk på Värmdön. Vid
denna tid började storstaden Stockholm att fyllas med
"stenhus" och omgivningarna präglades av allt flera te
gelbruk. Det är osäkert, om Blanche haft något särskilt
tegelbruk i tankarna. Förekomsten av namnet Tegelön
kanske har räckt för hans fantasi. Man kan i samman
hanget erinra om att Gustavsberg en gång fick sitt namn
av att Gustaf Oxenstierna på 1600-talet anlade ett tegel
bruk på platsen.
Tegelbruksägarens efternamn visar, att Blanche ägde

god insikt i hur namnskicket vid denna tid markerade
ståndscirkulationen. Jöns var ett utpräglat lågfolkligt
namn. Flertalet fick efternamn efter sin fader, tex Karls
son om fadern hette Karl etc. Folk med stadsliknande
yrken brukade emellertid byta bort sitt son-namn och
anlägga ett mer stadsmässigt eller borgerligt efternamn.
Och det är vad Blanche låtit Värmdö-bon Jöns göra i
och med att han träder in på scenen som patron Tegel
mark.

Porträttet nedan ''August Blanche på sin dödsdag
1868" är gjort av konstnären Fritz von Dardel,
1817-1901, som också var enframstående karikatyr
tecknare.
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Att Blanche kände till Värmdöns viktiga roll som
"uppland" till huvudstaden framgick redan i första ak
ten, där den gode tegelbruksägaren träder in och bekla
gar sig:

"Åh, jag är alldeles sönderbråkad! Föreställ dig: Jag
har farit hela natten från Vermdön på mjölkbåten; utom
madamerna, spenaten och filbyttorna fanns det ock fyra
grisar ombord, som utan minsta krus slogo sig ner om
kring mig, alldeles som jag varit en av deras gelikar. Jag
kunde inte få en blund i mina ögon."

Här skildras helt enkelt, hur det lantbruksrika Värmö
området deltog i stadens försörjning av mjölk men även
av grönsaker och grisar. Tillkomsten av de första båt
bolagen möjliggjorde alltså att värmdöbönderna kunde
få transporthjälp med färskvarorna. Då värmdö-båtar
na kom ut i farleden, mötte de den seglande och roende
småbåtsflottan från vaxholmshållet med morgonfärsk
strömming, bär och andra färskvaror.

I lustspelets tredje akt gör herr Tegelmark en färd till
sammans med en skara studenter till Uppsala. Det var
före järnvägarnas tid och resor till Uppsala ägde meren
dels rum per båt. När han upplevde de leriga stränderna
kring Fyrisån blev han lycklig:
"Den här ån flyter i min smak; här borde anläggas ett

tegelbruk; det där slottet tycker jag om: jag undrar just
var de köpte teglet, när de byggde det där slottet? Här
måtte vara bra roligt! Här är bra likt Värmdön, tycker
jag. Tycker inte herrskapet, att det är mycket likt Värm
dön. Jag känner mig så uppiggad, så jag på stående fot
genast får lov att sjunga min värmdövisa."

Med de ovannämnda replikerna har Blanche velat un
derstryka uppkomlingens brist på intresse för kultur och
historia i lärdomsstaden. Inför vasaslottet gällde hans
undran tegelleveranserna och då han ville berömma
Kronåsen, Kungsängen och det klassiska Uppsala vet
han intet bättre beröm än att det liknar Värmdö, vilket
dock för senare släkten är svårare att inse.

Att Blanche i olika böcker återvänder i små utflykter
till Uppsala och dess studenter kan ha sin grund i att han
själv en kortare tid bedrev studier där.

Den Värmdövisa som Blanche författat och tillskrivit
patron Tegelmark skulle sjungas på melodien "Sätt du
glaset för din mun", ett numera förgätet stycke:

Uppå Värmdön föddes jag
av min far och moder;
mor min hon var god och svag,
far min svag och goder.
Gick i kolt tills jag var fjorton
Åkte kana, plockte hjortron
På Värmdön, Värmdön, på det granna Värmdön.

Än med korna vall jag gick,
än i valt med hönsen;
Överallt jag höra fick
"Se den vackra Jönsen!"
Och fast skogseld jämt har rasat
Aldrig nånsin Jöns har fasat
På Värmdön, Värmdön, på det granna Värmdön.

När jag dör och det bär av
inom gravens regel,
skall jag ha en murad grav
utav eget tegel;
Också ska det stå på graven:
"Här la Jöns ner vandringsstaven"
På Värmdön, Värmdön, på det granna Värmdön.

Avsikten med visan är givetvis att ge en naiv och ko-
misk anstrykning åt brukspatronen Tegelmark. Upp
takten kan nästan tyckas ha ett anslag av Ramelvisan i
skillingtrycksstil om Karl Nilsson, som räknade bräder.
Den lantliga härkomsten poängteras genom begynnel
sen som vallpojke. då det plötsligt talas om skogsbrän
der, har man antagligen att räkna med att journalisten
Blanche hade tidningsminnen av hur det allt som oftast
inrapporterades skogsbränder just därifrån, eftersom
molnen syntes driva in över staden. Att vallgossen blivit
storman framgår tydligt av slutversen, då tegelbrukspa
tronen önskar en egen familjegrav. Här har Blanche an
tytt, hur den nya uppkomlingsklassen, penningaristo
kratien, började härma godsägaradeln, som just i Värm
dö kyrka har några framträdande gravmonument. Blan
ches visrader beträffande gravvårdshögfärden skulle äga
giltighet långt in på 1900-talet i detta avseende.

Ingen skulle påstå att Blanches Värmdövisa utgör nå
got poetiskt storverk, men det är en skojig sång, som på
sin tid gladde teaterbesökarna, vilka på olika sätt hade
sina anknytningar till skärgårdens största och mest cen
trala bygd, Värmdö.

Mats Rehnberg
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Den 29 april utdelades SIDs (Sveriges Industri Designers) designpris. På bilden från vänster: Peter Pien, P.-O.
Landgren, Jan Landqvist och Bengt Lundqvist, som hämtade prisen. För andra året iföljdfickAB Gustavsbergs Fa
briker motta 3 priser -för Avfallskärl (S.-E. Juhlin och P.-O. Landgren), Skolbricka med bestick och mugg (S.-E.
Juhlin) samt Hospital 70-programmet (sanitetsporslinför sjukhus) (J. Landqvist). Gustavsbergfick dessutom 2 he
dersomnämnandenför Kökskniv med stödskärbräde (S.-E. Juhlin och Maria Benktzon) samt Pärmhylla (S.-E. Juh
lin och P.-O. Landgren).

Dan Andersson-afton
Scenstudion hade en lyckad premiär på sin Dan An
dersson-afton den 29 april. Femton av scenstudions am
bitiösa amatörer var i elden och bjöd oss på ett givande
program med mycket sång, uppläsning och musik. En
god ide med ett program där alla åldrar kan vara med
och agera. Det är kanske lite orättvist att framhålla nå
gon, men skrivaren har en viss förkärlek för två Len
nart. Lennart Lindblad som musikaliskt och fint tolkar
Dan Anderssons naturlyrik och Lennart Andersson,

som får fram den burleska motpolen i Dan Anderssons
diktning. Hilding Engströmers scenbild med motiv från
Skeviks grotta, gav en god illusion av en grottafton, som
den kunde vara på 40-50-talen. Två föreställningar har
getts i Gustavsberg och en i LO-skolan i Hasseludden
och grupper har också uppträtt på Gustavsgården och
vid andra tillfällen. Nu väntar en del engagemang efter
semestern.

E.A.

Från vänster stående: Monica Wahlström, Helge Lindfors, Hilding Engströmer, Sven Andersson, Lennart Lind
blad. Sittande: Lena Nordström, Åsa Algotsson, Lennart Andersson, Mona Blom, Rune Malm, Piroschka Lundell,
Kerstin Dahlberg, Agneta Lindblad. Thomas Nordgren och Helen Elvin är inte med på fotot.



SERIEFIGURER
I GUSTAVSBERG

I Gustavsbergs första illustrerade priskurant från 1844
kan man efter en redovisning av vad som fanns att köpa
av bruksföremål i flintgods, finna följande uppstä!lning:
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Tillverkning av porslinsfigurer hade då redan en gam
mal tradition med den berömda Meissen-fabriken i
Tyskland som ett av de främsta namnen. De finaste
Meissen-figurerna är från 1700-talet och har som typ
inget att göra med Gustavsbergs första, mycket folk
liga, litet tafatt modellerade figurer. Förebilderna till års
tidsfigurerna, svanarna o s v fanns i England. Som
bekant var Gustavsbergs tillverkning från ca 1839 helt

Figur "Hösten" i flintgods från 1840-talet. Den
finns att beskåda på Keramiskt Centrum.

upplagd efter engelskt mönster. Dekorer, modeller, leror
o s v importerades därifrån, så det var naturligt att prova
på en tillverkning av de i England så populära porslins
figurerna. Olika småverkstäder i Staffordshire till
verkade från 1800-talets början figurer, ofta med ett be
rättande eller tidsaktuellt innehåll. Dessa figurer hade sin
förankring i de lägre socialgrupperna och kan ses som
ett slags folkkonst. Vår egen fabriks första figurer sak
nade denna förankring och får ses som söta försök att ef
terlikna det som ansågs bäst. De finns i produktion un
der 1840-talet och är oftast ostämplade eller stämplade
enbart GB.
Parian lanserades av den engelska fabriken Copeland
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Fruktförsäljerska i parian. Den fanns i tillverkning
mellan 1868 och 1889.

& Garret i Stoke-on-Trent ca 1845. Den engelskorien
terade gustavsbergsfabriken var inte sen att även här ko
piera efter förmåga. 1861 startade tillverkningen, vilken
skulle visa sig bli fabrikens största succe genom tiderna,
och pågick till ca 1933. Smäckra, genombrutna vaser
med pålagda modellerade blommor hör till den första
tillverkningsperioden och är utsökta exempel på vad en
konstindustri kunde framställa. Jättevaser beställdes av
Carl XV och Gustavsberg började bli smått berömt.
Dominerande under den senare delen av 1800-talet blev
småsentimentala figurer, "Kan du inte tala?", "Lif
räddningen" osv. Vid sidan av dessa kopierades kända
skulpturer både från antiken och 1800-talet. Gustavs-

"Samhällsdebatten" av Lisa Larsson, 1970-talet.

berg blev producent av en "multikonst", typ Thorvald
sens "Kristus", som fanns i tre storlekar och som fort
farande pryder byrån eller spiselfrisen i många hem.

Efter pariantillverkningen kom ingen serieproduktion
av figurer i större skala förrän Lisa Larson i mitten av
1950-talet gör sina ABC-flickor och på 60-talet "Sam
hällsdebatten". Lisas figur- och djurgalleri motsvarar
1800-talets hundar, tanter och barn och är lika älskade
som på sin tid "Hund med gosse" av frk Rudenschöld.
Är vår längtan efter figurer omättlig och blir Lisas stiliga
lejonhanne 2000-talets samlarfigur? Förmodligen.

Marianne Landqvist
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När Kattholme
segelskutoma låg tä

Så var det då. Kvarnberget pryddes av väderkvarnen,
Stjernas hus låg ännu på sluttningen och Kattholmen var
en ö i Farstaviken. Flintugnarnas svarta skorstenar reste
sig över fabriksbyggnaderna och segelskutornas master
stod sorri en skog mot kontorshusen på kajen.
Ja och undra på, att de gustavsbergska karlarna fick så

stolt och rak hållning när de måste bära brännkapslarnas
tunga bördor på huvudet.

Artisten, på bilden under, vid arbetsbordet med de
skönt bemålade krukorna, är Gunnar G:son Wenner
berg, verksam här som konstnärlig ledare mellan
1895-1908.

I porslinsfabriken har kvinnor och män arbetat sida vid
sida i alla tider, men att det fanns rent manliga verkstä-



var en ö och
vid Farstavikens kaj

der syns på det stiliga arbetslag, som ställt upp för foto
grafering. På dekorsidan har däremot kvinnorna alltid
dominerat.

Innan kyrkan byggdes och man körde med oxar på
Värmdövägen, låg Ekensberg på den plats där kyrkan nu
ligger.
Inga bilar stod parkerade på den fina Skeviksgatan och

på trappan till Rutens topp stod båtsman Palm modell.
Han som enligt Torsten Rolf fällde det bevingade uttryc
ket, "det man vet mer än en oxe, lider man men av".
Till sist, se den plats där Domusparkeringen nu fylls av

bilar varje helg och även dessemellan, där låg en stilla och
idyllisk fågelsjö att vila vid.

Layout: Jan Calderon



Gustavsberg, fal
tid - Jul• 0z var

Jaha, på föregående uppslaget har vi sett hur det var då och så här
ser det ut nu. Inga segelskutor och inga väderkvarnar idag runt fa
briken. Men den har vuxit och den vackra skärgården finns kvar.
Gamla vägen är sig rätt lik med Ebbalund och Apoteket - des
gamla. Kommunalhuset och det sk M-huset ligger runt f d sjö
Grundmaren, också kallad Bagarns träsk, som nu är lika utdikar
och försvunnet som Rudmaren - Rutens träsk. Det var en vacker
inramning till Gamla folkparken, innan det blev Värmdös största



~k och samhälle
eumsåret 1975
(?) parkeringsplats utanför Domus. Mariagatan är alltid lika fin
och finare ska den bli efter restaurering. Och fin är också Höjdga
tan. Har vi inga segelskutor kvar har vi i alla fall en fin båthamn
men i dag bara ett stenhus kvar, det hitersta brann ju ner 1971.
Och Ekensberg med sina enrumslägenheter byttes 1906-07 ut
mot kyrkan, som ligger mitt emot första konsumboden och gamla
vackra Vaxbleket.



KONSUM• DOMUS
KONSUM-DOMUS
Då detta nummer av Gustavsbergaren utkommer står
försommaren i fokus och det mesta av vårens möten och
stämmor ligger bakåt i tiden och är historia. Trots detta
tar vi med en liten rapport- från vår förenings års
stämma. Verksamheten har under våren förberedande
behandlats vid distriktsstämmorna och förenings
stämman den 8 april tog den slutliga behandlingen. Där
vid fastställdes styrelsens förslag till överskottsför
delning vilket innebär att medlemmarna gottskrives en
återbäring på 4.6 % på gjorda köp i föreningen. I övrigt
redovisades skisser på den planerade utbyggnaden av
varuhuset samt lämnades därtill en del sifferuppgifter av
seende nämnda projekt. Stämman uttalade sig enhälligt
för att styrelsens redovisade planer fullföljdes. Efter de
val som skedde vid stämman samt företagen konstitu
ering, har styrelsen följande sammansättning: Linus
Lindvall, ordf. Vilhelm Vestin, vice ordf. Per Albin Ny
berg, sekr. Birgitta Treskog, vice sekr, Gun Wahlström,
Bengt Thyren, Nils Engström, Ingrid Åhlin och Elsa
Johansson. Dessa två sistnämnda äro utsedda av de an
ställdas organisation.

Suppleanter i styrelsen är Edmund Sandström, Ingrid
Stenersjö, Per-Ola Larsson, Håkan Folkesson och Elly
Hird. De två sistnämnda äro utsedda av de anställdas
organisation.
Revisorer i föreningen äro Fritiof Fall och Kerstin

Lundgren. Suppleanter för dessa äro Lars Hillberg och
Sigvard Simonsson.

Den regionala verksamheten
redovisades vid regionstämman den 15 maj. Den
samlade försäljningen för regionens föreningar uppgick
till 2 607 milj. kronor innebärande en ökning med
13,0 %. En god medlemsutveckling kunde också redo
visas. Verksamheten vid Lagercentralen och Färsk
varucentralen redovisade ett tillfredsställande år.
Den 5-6 juni hölls KF :s förbundsstämma där verk

samheten vid KF slutgiltigt behandlades.

Föreningens verksamhet 1975
Året har börjat med en god försäljningsutveckling.
Under första tertialet uppnåddes 19,6 milj. kronor vilket
innebär en ökning med 13,6 %. Beaktar vi prisför
ändringarna mellan åren, inryms ändå en god volym
ökning.

Ser vi på kostnadsbilden för året har vi att klara en
ökning som blir av stor kaliber. Ett flertal kostnader
ökar men den tyngsta biten ligger på personalkost
naderna som i och med årets träffade avtal fått en höj
ning som ger stor genomslagskraft i kostnads- och resul
tatbilden. Den goda säljutvecklingen blir till god hjälp
när det gäller att neutralisera en del av kostnadsök
ningarna, men synes även andra vägar bli nödiga för att
klara en rimlig utveckling. Rent allmänt torde viss ök
ning i priserna på varor och tjänster vara att motse. Vi
hoppas innerligt att säljutvecklingen ska fortsätta i den
positiva riktning som ovan redovisats. Detta hjälper oss
att klara ökade kostnader på ett positivt sätt. Därvidlag
är medlemmarnas fortsatta och stärkta upp-slutning
kring våra säljställen av ovärderlig betydelse.

Högsommaren stundar
och därmed följer också den mycket intensiva sälj
perioden i vår förening. Liksom alla tidigare år sker för
beredelser inför denna period genom personalför
stärkning. Där har vi god hjälp av alla intresserade skol
ungdomar som på ett fint sätt kompletterar vår arbets
kraft. Därtill gör våra butiker och vårt varuhus allt för
att stå rustade med varor av alla de slag som efter
frågas. Under senare delen på sommaren kan det tänkas
att vi får vissa störningar i anslutning till den s k inner
parkeringen därest förberedelsearbetet för varuhusut
byggnaden kommer igång. Vi hoppas på allas förståelse
därvidlag.

Som vanligt önskar vi alla en angenäm semester där
ett gott utfall vädermässigt ingår i bilden. Till alla som
tillbringar semestern på annan ort - välkommen åter!

PAN

Sverige är fantastiskt Res i Sverige
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Utegrill Gunda
Av lackerad plåt. Hylla med
uppvikt kant, grillspett och

galler. Höjd 76 cm, 0 41 cm .

Sejdel 50 cl .
Skorstensgrill Gunda Lackerad

plåt, vindskydd, hylla med uppvikt
kant, grillspett och galler. 0--,•50

Höjd 121 cm, 0 41 cm J~.
Grillsats Tång (43 cm), gaffel

(47 cm), pensel (47 cm). J1•
Förkromade med träskaft . . . . •-

Grillgaffel Rostfritt stål 6.•
med trähandtag. 40 cm . . •-

55:-
3:-

Set med 4 gril/spett
Av järn med spiralhand- s-~~

tag. 43 cm . . . . . . . . . . . . • I;::,
Set med 3 gril/spett

Dubbla. Av järn med trä- J1•50
handtag. 35 cm . . . . . . . . . . . •
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Några glimtar ur 150
servistillverkning

0ars

När Gustavsberg startade för 150 år sedan var ser
viserna stommen i produktionen. I de första summariska
priskuranterna finns vid sidan av servisgodset egentligen
bara några pottor, fårgkoppar och fårglådor, en tvål
hängare och en stor vas med piedestal. Dessutom gjor
des leksaker men också de var serviser, fast förstås i
dockformat.
De första serviserna var helt odekorerade eller hand

målade med en enkel dekor i blått eller någon gång blått,
grönt, gult och rött.

Omkring 1830 hade man hos oss lärt sig tekniken att
koppartrycka dekorer. Det var engelsmännen som upp
funnit och utvecklat metoden under 1700-talets senare
del. Gustavsbergs första tryckta serviser var också
mycket engelska. Det var nu, alltså på 1830-talet, som
fabriken kunde marknadsföra sina vackra serviser med
fylliga blombårder kring landskapsbilder, slott och
stadsvyer. De flesta mittmotiven graverades efter popu
lära, svenska planschverk med kungliga slott och med
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motiv från Stockholm och dess omgivningar. I våra
dagar har dessa serviser blivit åtråvärda samlarobjekt.
Några av 30-talsmotiven har som bekant i år tagits upp
på fabrikens jubileumsservis.

Under de första decennierna var Gustavsbergs servis
sortiment begränsat till ett par modeller och ett fåtal de
korer. Det var ju så att när fabriken startades var por
slinsserviser fortfarande en lyx, som ingalunda var en
självklarhet i alla hem. Fortfarande på 1840-talet fanns
det områden i Sverige där tallrikar av trä och tenn var
det vanliga och säkert får man tänka sig att stora grup
per i samhället klarade sig med mycket enkla tillbehör i
hushållet. Transportsvårigheterna begränsade också för
säljningsmöjligheterna.

På 1860-talet hade situationen förändrats. Fabriken
hade kommit över de första decenniernas svårigheter,
som verkligen varit betydande. Man hade breddat sin
kundkrets, tekniken hade förbättrats och nya material
och metoder gav möjligheter till en rik och varierad pro
duktion. Den priskurant som trycktes 1870 är på 104 si
dor och erbjuder en mängd olika bordsserviser och rader
med te- och kaffeserviser i skiftande kvaliteter och ut
förande. I sortimentet finns förstås också olika tvättser
viser att välja på, det finns blomkrukor av alla upptänk
liga former, askfat, ljusstakar, vaser och mycket annat.

1864 hade fabriken kunnat presentera en dyrbar
nyhet, "äkta", dvs benporslin, som ju fortfarande är en
specialitet för Gustavsberg. Länge förblev dock ben
porslinet ett exklusivt lyxmaterial, som nästan inte alls
användes till bordsserviser utan mest till fina prydnads
föremål och utsökta kaffe- och fruktserviser. Flintgods
av olika kvaliteter förblev det vanliga materialet även till
verkliga finserviser. Och dekorerna? I priskuranten från
1870 finns en rad koppartryckta mönster, bland dem
välkända serviser som 1840-talets Gamla servis
mönstret (Ecclesial), 50-talets Japan och Florilla lik
som 60-talets Fruit, Celestial, Minerva och flera andra.
Samtidigt hade en viss stramhet blivit modern och
många av de verkligt fina serviserna försågs med hand
målade, raffinerat enkla band- och randdekorer.
Dekorerna och modellerna hämtades nu som tidigare

till nästan 100 % från andra, vanligen utländska fabri
ker. Någon motsvarighet till våra dagars mönsterskydd
fanns inte utan man kopierade hämningslöst allt som var
modernt och populärt. Det växelspelet fanns också mel
lan Gustavsberg och den andra svenska porslins
fabriken, Rörstrand. Gärna imiterade man också, här
som på andra håll, gångna tiders keramiska mästerverk.
På 1870-talet gjorde Gustavsberg ett försök att lan

sera en egen, nordisk serie. Då använde man för första
gången konstnärer .som formgivare. Bordsservisen ri
tades av målaren August Malmström. Den uppmärk
sammades på utställningar på 70-talet men någon för
säljningssucce blev den inte med sina drakslingor och
vikingainspirerade motiv.

Så småningom mognade insikten om att man på ett
mera genomgripande sätt borde använda sina tekniska
resurser och sin stora kunnighet till att forma en pro-

Birka, modern servis av Stig Lindberg. Ugnsäker
och tål maskindisk. Guldmedalj i Faenza 1973.

Den stora bilden på motstående sida:
Servisdekorer av Gunnar G:son Wennerberg, visa
de på Stockholmsutställningen 1897.

Lilla bilden:
Praktfull soppterrin i ironstone china med målad
dekor med linjer och guld, 1860-talet.
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duktion med en egen profil , som också svarade mot den
nya tidens ideal. Det här var strävanden som gjorde sig
märkbara i hela Europa, i Amerika också förresten. Den
nya stilen kom hos oss att kallas för Jugend. På Gus
tavsberg fick den ett osedvanligt fint uttryck i Gunnar
Wennerbergs utsökta serviser från 1897 med dekor av
svenska blommor. På de släta tallriksbrämen avtecknar
sig i rytmisk upprepning gullvivor, blåsippor, liljekon
valjer, violer och lindblomsblad. Dessa serviser har en
fräschör och vitalitet som är häpnadsväckande i synner
het om man jämför dem med samtida utställningspjäser i
den stilimiterande genren. Nu blev inte Wennerbergser
viserna några storsäljare i fabrikens digra produktions
program. De utfördes i benporslin och blev en skön och
dyrbar parentes. Ett mera varaktigt resultat av de ambi
tiösa satsningarna vid sekelskiftet blev den välkända All
moge, som togs upp då och som levde in på 40-talet.

Fortfarande köptes dock de flesta servisdekorerna ut
ifrån och serviserna fick kanske, här som överallt an
nars, en slentrianmässig och tillfälligt hopkommen deko
rering. Ofta är serviserna charmiga och trevliga, tänk
bara på Venus, Albany, Hermes och Viktor. Men kva
liten var inte alltid den bästa och kritiken lät inte vänta
på-sig.
På Baltiska utställningen 1914 gick Svenska Slöjd

föreningen till attack mot hela den svenska konst
industrin. I sinom tid förde kritiken fram till att en rad
betydande konstnärer kom att knytas till industrierna
som· formgivare.
Till Gustavsberg kom 1917 den dynamiske Wilhelm

Kåge, som skulle bli fabrikens samlande namn under
mer är 40 år. Han kom också att göra betydande in
satser för servisproduktionen, som under hans ledning
fick en helt ny inriktning. Det var också en servis som
var Kåges första arbetsuppgift på fabriken. Redan 1917
utformade han den lätt 1700-talsinspirerade s k Arbeta
reservisen. Snart blev hans servisformer stramare och
"modernare" och 1933 var Praktikan färdig, den i sitt
slag fulländade funkisservisen, som blev en så stor kri-

Bilder till vänster uppifrån och ner:

Tallrik med svart tryck från 1830-talet.
Anemonbård samt Weylandtska villan på Djurgår
den efter Billmark.

Såsterrin med målad dekor i blått, 1830-talet.

Sobrown i flytande blått tryck lanserades 1852.

Venus med jugendstilens älskade näckrosor.



tikerframgång men ett försäljningsmässigt miss
lyckande. På 40-talet krönte Kåge sin servisproduktion
med den nu klassiska "mjuka formernas servis". Med
dekoren Grå ränder belv den en verklig bestseller.

Sedan var tiden mogen för nya krafter att träda in me
dan Kåge alltmer kom att ägna sig åt andra keramiska
arbetsuppgifter. Den unge Stig Lindberg kunde redan
1945 presentera den utsökta benporslinsservisen LB,
den första i raden av förnämliga serviser som bär hans
signum.
På 50-talet slog de ugnsfasta materialen igenom som

servismaterial. Karin Björquists mörkgröna Vardag var
färdig 1955. Samtidigt kom det flamfasta Termagodset i
följe med Lindbergs Spisa Ribb, som också var en del
vis ugnsfast servis. Dessa populära nyheter kom som ett
direkt svar på förändrade och förenklade matvanor och
serveringsvanor.

Till bilden av de senaste årens servistillverkning vid
Gustavsberg kommer också det helt nya materialet
melaminplast, som här kallas ornamin. Stig Lindberg
har med Bas och Diskant visat att också det är ett servis
material med spännande möjligheter.

Inga Arnö-Berg

Bilder till höger uppifrån och ner:

Praktika, "funktionalismens servis". Wilhelm Kåge
1933.

Soppterrin ur Kåges Arbetarservis med dekoren
Liljeblå, 1917.

Stig Lindbergs servis LL-modell med dekoren Ber
så.

Delar ur Karin Björkquists ugnsäkra servis Var
dag från 1955.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Detta är ett försvar för en förlorare
J.Herman Öhman hette den man, som först på allvar gav
sig i kast med uppgiften att anlägga en porslinsfabrik vid
Farstaviken. Det var utan tvivel han, som ägde fantasi
och mod tillräckligt för att sätta igång äventyret, fast det
var andra som fick fortsätta när han förlyft sig på upp
giften. Nog vet vi 150 år efteråt att han inte valde någon
genväg till rikedomen. Han gick i närkamp med en spän
ningsfylld och charmerande fabrikation, som inte läm
nar sina utövare någon ro.
Han föddes på Bruksherrgården i Grangärde 1780

och flyttade 25-årig till Stockholm med sin mor, efter fa
derns död. Bodde och drev grosshandel på Drottning
gatan. Efter att ha arrenderat Farsta-Gustavsberg i tre
år köpte han egendomen 1821 och kom att intressera sig
för tegeltillverkningen, som bedrevs här sen 1600-talet.

Herman Öhman var en man med visioner
och han kämpade tappert för att förverkliga sin dröm.
Den att bygga vidare på den brända leran och tillverka
porslin. Carin Lindskog-Nordströms bok om Gustavs
berg 1640-1940 har ett helt kapitel om denne man och
hans hopplösa kamp mot svårigheter, ekonomiska och
tekniska.

Om människor med personlig färg skapas lätt legen
der. Vid Farstaviken bärs en legend från generation till
generation, om hur porslinsfabriken kom till. Kanske nå
got dämpad av Carin Lindskogs torra fakta, men ändå:
Enligt legenden hade den unge Öhman en romans

med välborna fröken Stråle, dotter till justitierådet Strå
le på Rörstrand. På sitt allvarliga frieri fick han avslag
vilket grep honom djupt. Ur hans sorg och förbittring
steg hämndbegäret och som den handlingskraftiga dal
mas han var, grundade han då porslinsfabriken på
Värmdön för att konkurrera med Rörstrand och visa
Stråle "vem han stungit haver".

Denna underbara kärlekshistoria,
om nyttan av mänskliga lidelser, om den goda drivkraf
ten som spirar ur manlig förnedring, allt detta slår Carin
sönder med sina forskningar på fyrtiotalet. Orimligt, sä
ger Carin Lindskog-Nordström, vid tiden för Hermans
glimrande ide att anlägga porslinsfabriken, var denna
fröken Stråle endast sju år gammal och justitierådet
Stråle inte ännu boss för Rörstrand. Så grymt slaktas en
legend. Trodde ni, ingalunda - Herman och fröken Strå
le är sammanbundna med samma diktens tåga som
Hamlet och Ofelia, Fritjof och Ingeborg. Har någon for
skare någonsin förmått strypa en älskad legend, i varje
fall inte denna vid Farstaviken. Sanningen överlever all
tid, sägs det, men vilken sanning - verklighetens eller
diktens?

En andra legend förtäljer att Herman Öhman dog i
kolera och ligger begravd på Gustavsbergs gamla kyrko
gård. Fel, påstår Ca_rin tvärsäkert, Herman hade aldrig
kolera och varför skulle han vila på vår kyrkogård när
han avled så långt efter sin vistelse här. Jomenvisst, vill
vi tro att Herman Öhrnan slapp kolerans fasa, men sä
ger gustavsbergarna att hans stoft ger näring åt en blom
mande kulle i Hästhagen så är det så.

Visst var det kärleken som drev honom,
samma brinnande låga som drabbar oss alla vid denna
vik, känslan för den brända leran, tjusningen med en
spänningsfylld tillverkning.
Den kärleken gjorde honom till en förlorare, förvand

lade honom under några år från en sällskaplig, öppen
och välbärgad man med en vision, till en utfattig, för
bittrad och hämndlysten person utan glädje.

Ändå ägde han vilja och förutsättningar, och han
skaffade sig den sakkunskap han inte hade, genom att
anställa den tyske verkmästaren Rohde, men det bidrog
också till hans fall. Verkmästare Fredrik Rohde var ock
så en förlorare, han hade redan misslyckats med att dri
va en porslinstillverkning i Vänge i Uppland. Även den
fabriken hette märkligt nog - Gustavsberg. Maskiner,
inventarier och tekniskt kunnande förde Fredrik Rohde
med sig till Farstaviken och - här träffar vi på ännu en
legend - det timmer som Gula Kontoret byggdes av.

Herman Öhman och FredrikRohde
verkade ha fantasin och drömmarna gemensamt men
också en bristande organisationsförmåga. De råkade i
svårigheter innan Rohde ännu flyttat över till Gustavs
berg och kommerserådet Johan Wennberg räddade den
gången situationen. Öhman hade redan då råkat på obe
stånd. 1827 fann kommerserådet för gott att dra sig ur
kompanjonskapet med Öhman och denne stod ensam
men lyckades bilda Aktiebolag och blev fabrikens di
sponent. I december 1828 hade dock såväl direktion
som bolagsstämma fått nog och J.Herman Öhman, fa
brikens grundläggare fick avsked med omedelbar ver
kan. Ensam och bitter tvingades han lämna Farstaviken
och den fabrik som skulle bli hans livsverk, när och var
han dog vet ingen men den ihärdiga Carin Lindskog
Nordström hittade honom i en mantalslängd från 1846.
Då bodde han i ett av Roslagstulls fattigkvarter. Nog
var han en förlorare, men han hade i varje fall ägt en
dröm, hur många har det och hans porslinsfabrik lever
den dag, som i dag är, även om vi bör tacka andra för
det.

Edla Sofia
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Intervjustoff från 1930-talet och tidigare

Axel Hultman, smålänningen som förestod bolagsbo
den, hade egen porslins- och diverseajfär och var med
om att starta missionsförsamlingen.

Med hjälp av Eva v Seth och Karin Lindskog-Nord
ström bjuder vi på ettjubileumspotpurri. Eva v Seth
uppvaktade sin pappa Victor Ode/bergpå hans 60-
årsdag med bl afyra intervjuer, gjorda med två in
födda och två inflyttade gustavsbergare. Dom var
då redan gamla "veteraner"för att räkna med da
gens mått. En veteran i dag harjujobbat i 50 år och
det lär inte bli så många till. Ur dom intervjuerna
och ur Gustavsberg 1640-1940 Från tegelbruk till
industrisamhälle kommer det mesta här nedan.

Fredrik Hultman föddes i Nybro 1847. Som ung arbe
tade han hos en handlande och byggmästare i sin födel
seort och där lärde han sig snickeri av mannen och eko
nomi av hustrun. Och det kom honom till stor nytta i
framtiden.
"Vid 22 års ålder kom jag en dag till löjtnant Odel

berg och sökte plats" säger Hultman, som lämnat hem
met och flyttat till Stockholm och blivit byggnads
snickare. Hultman var ingen stor karl. "Du ser för liten
ut," sa brukspatron. Men H fick ett lindrigt arbete i

snickarboden och när löjtnanten såg att han kunde ta i
ordentligt, fick han arbete i ugnarna. "På den tiden var
det ingen avundsjuka, intet kiv och inte så stora preten
tioner hade vi heller på den tiden. Lite glada var ju arbe
tarna ibland förstås" säger H. Då dom stora kol- eller
lerbåtarna kom, var det ganska regelbundet slagsmål
mellan sjömän och folket i Gustavsberg. "Men ingen tog
illa upp, man var inte van vid annat" kommenterar Hult
man.

Så kom Hultman in i bolagsbodens styrelse, där var
mycket bråk. Hultman var ju "van vid branschen" och
tog det med lugn. Bolagsboden var "en liten jordhåla till
affär" - där brandstation nu ligger - öppen mellan kl 7
på morron och 8 på kvällen och mycket folk hängde där
hela dagen. Det var mest mat och arbetskläder, som
man köpte på bok och så drogs det av vid avlöningen.
Sådana avtal fanns med vissa affärer i Stockholm ock
så, bl a Urania på Västerlånggatan där man köpte klä
der och räkningen gick direkt till kontoret. Avigsidan
med det systemet var ju att man köpte mer än man hade
råd med och fick stora skulder. - Hultmans fästmö satt
på kontoret och skrev räkningar "för hand".

1899 blev det större och bättre bolagsbod, men 1919
var det slut med den gamla regimen, fackföreningen bil
dades och "Konsum övertog min gamla bod. Då satte
jag upp egen affär, som jag ännu har kvar och hoppas få
behålla till min död". Det var porslins- och diverseaffä
ren, som låg mittemot gamla apoteket - Ebbalund.
Hultman levde tills han blev 95 år och uppvaktades då
tillsammans med Maria Holmberg, som Gustavsbergs
äldsta i första numret av Gustavsbergaren av Oscar
Lövgren, som liksom Hultman var en av Missionsför
samlingens grundläggare.

Franz Gustaf Johansson började som elev i trädgården
1874 men kom efter någon tid över till fabriken och ar
betade i glattugnen. 1876 var ett svårt torkår och
Johansson fick då flera gånger om dagen köra till
Kvarnsjön med oxar och i en stor tunna köra vatten till
vattenkvarnen, som inte fungerade. Det var efter detta
svåra torkår som löjtnanten lät bygga en ny kvarn, som
med mekaniskt pumpade upp vattnet.

Enligt Franz Gustaf var porslinsmakarna "dom vär
sta oroselement som någonsin funnits inom fabriken."
Dom tjänade bra, var lediga flera dagar i veckan och söp
mycket. På den tiden fanns ett bryggeri vid lagården
med vackra pilar kring, som Johansson varit med och
planterat. En dag, när brukspatron red hem låg så
många fulla karlar på vägen att han fick ta en omväg.
Efter det fick bryggaren flytta med sitt pick och pack.
"Och sedan dess har det varit lindrigare med supningen
här i Gustavsberg. Men i Betsede fanns bryggeriet kvar,
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det tillhörde på den tiden inte Gustavsberg. Och när de
arbetare som vid slutet av 70-talet körde grus från sand
taget i Mörtnäs in till staden, hade varit inne och hämtat
sin avlöning blev det alltid slagsmål och tråkigheter.
Folk slogs mera på den tiden."

Midsommarfirandet beskriver Johansson med stor
hänförelse. Det började omkr 1877. "Alla som har varit
med omden högtiden glömmer det aldrig. Det var det
ståtligaste man kunde se. Brukspatron han var själv all
tid med och frun och alla barnen deltogo. På fabriksgår
den var det då dukat långa bord med alla sorters mat.
Folk kunde äta sig mätta och det gjorde de också. Allt
vad man ville kunde man få. Öl, porter, brännvin och
punsch. Inte får man förtänka en fattig arbetare om han
den dagen var lite onykter. Man blev inte heller särskilt
illa sedd, alla äldre togo sig nog den dagen ett ordent
ligt rus."

Men dom sanitära förhållandena var inte bra: spring
pojkarna låg och sopa och fick en massa damm och se
dan var det inte långt till lungsoten (silikosen). Säker
hetsanordningarna var dåliga: En karl fastnade med klä
derna i en kvarn, blev neddragen och alldeles sönder
mald. En hustru i nya slamhuset fastna i en rem och
drogs upp i taket. "Det var döden på ett ögonblick."

Dom som arbetade i glattugnarna, kunde varje jul
hämta en gratifikation på kontoret. Storleken berodde
på hur bra utskottet varit under året. Var det bra kunde
man få 40 kr, mycket pengar då." En gång i månaden
fingo vi gå in på kontoret och hämta ett stop brännvin,
som sedan delades ut bland glattugnsarbetare, brännare
och filare."

1878 var ett dåligt år. Brukspatron for till Ryssland
och fick en beställning på tallrikar och 10 nya formare
sattes in. Och efter 56 år i glattugnen med 11 056 vak
nätter utan ett missöde slutade Johansson sitt jobb.

Wilhelm Fredblad, född 1860, mindes väl den tiden när
det bara fanns 20 hus i Gustavsberg och då en familj på
8-10 personer bodde i ett rum och kök. Och ändå kun
de man vara tvungen att ta inackorderingar ibland. "Det
flyttade ju in rätt mycket utsocknes folk, i synnerhet
värmlänningar var det gott om."
När grosshandlare Godenius lämnade ledningen och

löjtnant Odelberg övertog fabriken efter sin svärfar dröj
de det inte länge innan man märkte, att det skulle bli
andra tider. Ett exempel: "Varje dag vid middagstiden
såg jag löjtnanten och hans unga fru gå en promenad ge
nom samhället och jag tänkte för mig själv, att det där
kunde då inte vara mycket att se på. Men senare förstod
jag löjtnantens avsikt. Han ville försköna Gustavsberg.
Han sådde gräsmattor och planterade träd och lät snyg
ga upp lite varstans. Det där smittade av sig och i stu
gorna fick man upp ögonen för trevnaden."
Det var långt till stan, men hellre än att åka båt gick

man eller försökte få snålskjuts med någon bonde och
sparade så dom 75 öre det kostade att åka båt. Den för
sta kostymen Wilhelm Fredblad fick köpte han och hans
far i Gamla stan efter att ha gått från Gustavsberg kl 5

på morron. En väst köpte man i en lumpbod och en rock
i en annan och så gick man hem igen. Då var Wilhelm
åtta år.

Om brukspatron trodde man att han kände var och en
och visste var han arbetade. Gamle grosshandlarn såg
man lite till. Men Fredblad var uppassare på gamla Far
sta och därifrån mindes han honom. "Verkmästar Bar
low och den äldre Lutteman dom brydde sig då ingen om
så mycket och deras fruar voro då bra mycket högre av
sig än både brukspatron och frun."
Fredblad var kassör i den sjukkassa, som bildades på

1930-talet. Man betalade in en månadsavgift till kassan
och fick 1 kr per dag vid sjukdom. Fabriken donerade
500 kr om året och brukspatron och fru Odelberg själva
lämnade flera gånger "storartade donationer".

Karl Gustaf Nilsson, "en liten söt man" minns Eva v
Seth, föddes i Gustavsberg 1861. Och det år han inter
vjuades hade han arbetat som gravör i snart 60 år. Han
kom till arbetet på det förr i världen vanliga sättet. Hans
far arbetade på gravörverkstaden och det var vanligt att
sonen följde fadern. Man hade "från tidigaste barndom
fått intresset väckt för den speciella grenen inom pors
linsfabrikationen och en fader tycker nog alltid det är ro
ligt att se sin son som sin efterträdare. 'Nilsson hade lärt
ut många gravörer under sin tid. Man får ha tålamod
och förmåga "att se saker i smått", som gravören ut
tryckte sig.
"Förr fanns det så mycket utlänningar här", säger

Nilsson på 30-talet. Och på den tiden var det ju ingen
brist på arbetskraft. Men Gustavsberg har liksom
många andra svenska industrier haft stort behov och
stor nytta av utländska medarbetare.

Redan vid starten anställdes en hel del tyskar för olika
uppgifter. Bland dom var fabrikören Fredrik Rohde,
som visst inte hade någon lyckad tid här. Han fick i alla
fall skulden för alla misslyckanden i början. Dessutom
var han illa ansatt av gikt. Modellören Per Wiander var
också tysk och han undervisade och utbildade "ung
domar från när och fjärran" i lärlingsverkstaden. Bland
dom fanns Lars och Petter Mellström och Anna Lun
din, som hade en keramisk tradition. Pojkarnas pappa
hade jobbat i tegelbruket och Annas pappa var en duk
tig porslinsbrännare.

När Godenius trädde till började en ny tid. Och man
vände sej nu mot England för att få yrkeskunnigt folk.
På hösten 1838 kom 13 engelska porslinsarbetare till
Gustavsberg under ledning av verkmästaren Gregory
Holden. Det blev lite oroligt efter deras ankomst. Språk
svårigheter och den 25-årige Holdens lite överlägsna
attityd spelade sin roll i samarbetet. Och Rohde var nog
inte särskilt glad åt Holdens ankomst. Han blev nämli
gen vid jultid samma år som Holden kommit, uppsagd
av den unge mannen, och det måste ju ha kännts. Men
Rohde stannade tills den engelska leran hade kommit.
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Här sitter verkmästaren George Lowndes och hans 22-årige son John i sitt vackra hem på Grindstugatan 9. Mäster
George Barlow lockade över Lowndesfrån Stake on Trentför att han skulle görajasper - det oglacerade stengod
set i blått, vitt eller rosa med vit dekor. Jasper gjordes inte så länge, men George Lowndes stannade kvar och släkten
finns fortfarande i Sverige.

Holden klarade nämligen inte av den tyska lera som man
använt under första tiden.

Att det inte alltid var lätt - om det nu berodde på na
tionaliteten? - med icke svensk arbetskraft visar några
rader ur dåvarande chefen Ahlströms dagbok: "Watson
har ej arbetat varken i går eller i dag, ej heller brännaren
Plant. Men beskedlige Murraij ligger sjuk förmodligen
efter fylleri vartill Holdens födelsedagskalas i lördags
kanhända gav största anledningen." "Halvfull kom
Plant på morgonen." Dagen före midsommar: "Lika
som i går, Plant går sin väg och tager Watson med sig.
Holden ligger sjuk'. Inte kan jag själv göra porslin och
att få de här engelsmännen framåt då de icke vilja det är
omöjligt".
Men inte berodde det bara på språksvårigheter får

man anta. Den engelske metodistpastorn i Stockholm,
George Scott, kom i alla fall hitut för att predika nykter
het. Men Ahlström hade visst själv skuld i tillståndet, då
han var lite släpphänt med spritförsäljningen.
Efter Nordströms övertagande av förvaltnigen tog

man itu med spritmissbruket. Och nu kom också Johan
Georg Gentele som disponent. Han var en tysk kemist,
som väntade på en professur vid Teknologiska Institu
tet i Stockholm. Men det blev inget med det.

Han införde en mycket sträng diciplin på fabriken,
och det kanske inte var fel, då det låter som om det varit
lite si och så förut. Men han tog kanske i lite för bryskt,
då han lät bygga plank runt fabriksgården med två be
vakade portar för att kontrollera ankomst- och av
gångstider.
Den 20 oktober 1850 försvann portarna. Då Gentele

höll förhör rusade arbetarna på honom och slog honom
och "ryckte av honom hår och skägg". Åtminstone lät
det så i Dagligt Allehanda under rubriken Arbetarupp
roret vid Gustavsberg. Gentele var i alla fall mycket duk
tig och förbättrade affärerna, men han "lyckades aldrig
vinna sina underordnades förtroende".

1854 kom engelsmannen William Edwards med sin
27-årige styvson Georg Barlow. Men dom båda kom ef
terhand inte överens. Edwards återvände till England.
Barlow blev förste verkmästare från 1857 till sin död
1910.
Och så tog Barlow hit George Lowndes, vars ätt

lingar fortfarande finns kvar här. Men Barlows styvson
John lärde sej yrket här, i Gävle, Upsala-Ekeby och se
dan hos Ludwig Wessel AG i Bonn och sägs ha ägt en
av Spaniens förnämsta porslinsfabriker.

M.
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vår fabrik verkar nu vara på väg ur den vågdal, som så
påtagligt .oroat oss under årets första kvartal! Produk
tionsapparaten utnyttjas bättre, vilket även torde med
föra förbättrad lönsamhet. Genom förstärkning av de
maskinella resurserna arbetar vi f n enbart på dagtid, ett
fenomen som icke förekommit hos oss på åtskilliga år.
En säkerligen värdefuU faktor i kampen om arbets
kraften!

Vid företagsnämndens marssammanträde erhölls för
slagsbelöningar av följande trio: Bengt Karlsson, Ingvar
Widell och Sven-Erik Andersson.
GEM-klubben har arrangerat årets KM i Whist, re

sultat: Klubbmästare Ingvar Widell-Alvar Hannus. 2.
Alf Blomqvist-Stig Andersson. 3. Kaarlo Ahoniemi-
Kalevi Pitkäranta samt 4. Sivert Wallberg-Kenneth
Andersson. Elva par deltog.

, Volleybollslaget har varit flitiga under vinter
säsongen. Laget deltog i en 3-rondig motionsserie med 8
lag. Slutfacit blev en hedrande 4:e plats! Nyttiga spe
lare: Martti Haarala, Esko Ahoniemi, Harri Leppälä,
Kim Pitkäranta, Jan Berggren, Eero Salomaa, Kari Lou
ma-Aho, Kjell Thurby, Markku Kuuttinen och Åke
Johansson. Spelplats.Nibbleskolan i Hallstahammar.

Valborgsmässofirandet kunde även i år arrangeras
programenligt. "Vår" brasa tänds på en förtöjd flotte i
Kolbäcksån, vilket denna gång var tursamt, då en be
svärande blåst omöjliggjorde traditionellt firande på
andra håll.

KPA kommer att förmedla inköp av träningsoveral
ler förmånligt till intresserade KF-anställda. Initiativet
anses här såsom mycket lyckat, varför den blå over
allen i bomullspoplin med KPA-märket, torde komma
att bli ganska vanlig även i våra trakter!

L Johansson

Värt att minnas: 1975 firar AB Gustavsbergs Fabriker
150 år, samtidigt som vi i Mölntorp begåvades med
ovanstående praktfulla dragpress! Vid manöverpanelen ·
servicemontör Axel Håll, Hjo. (Foto: Sture-Bild, Rein
hold Carlsson, Arboga.)

"Inför pensioneringen", kurs i Gustavsberg
Förberedelsen inför pensioneringen är en verksam
het, som pågått i Gustavsberg i vinter. Kursen har ut
arbetats av Röda Korset, Studieförbundet, Vuxen
sko/an och Institutetför gerontologi (vetenskapen om
det biologiska åldrandets problem).

Ett 25-tal personer (blivandepensionärer) vid Gus
tavsbergs Fabriker harfått en intressant och upply
sande information om de olika problem, som kan in
träda vid pensioneringen. Experter på olika områ
den har medverkat.

Kursdeltagarna vill tacka Gustavsbergs Fabriker

för kursen och hoppas att den åtfoljs avflera, så skri
ver en av deltagarna, Valter Holmberg till oss. Hans
önskan om flera kurser ser ut att uppfyllas. Utbild
ningsavdelningen är ifullfärd med attplanera nästa
kurs. Det gläder också oss på redaktionen, som står i
tur att bli kallade. En god ide attförberedafriheten
efter en lång arbetsdag med inrutat mönster. Kursen
behandlar angelägna ämnen som, trygghet och
hälsa, behovet av kontakt och gemenskap, juridiska
aspekter, åldrandet och personligheten m m.

E.A.
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Knut Andersson

Knut Andersson,född 19.6.1872 började redan som
10-åring ifabriken, då han var nere ochformade henk
lar åt sin far. Han blev modellör och så småningom
parianmakare, där han blev vår siste. I yngre dagar var
han basunist i templarmusiken. Sina sista år jobbade
han på konstavdelningen som konstgjutare. Han var en
god berättare och kunde på ett levande sätt berätta om
fabriken i gamla tider.

Knut hade fisket som hobby. På sommaren möt
te man honom med mörtburk och metspö och på vintern
med angeldon.

Knutpensionerades 1952. Han är alltså vår äldsta ve
teran, somjobbade i 70 år om man räknar med den tid
han arbetade åt sin far.

Gustavsbergsprofiler
De började sitt arbete i förra seklet och gick i pen
sion i mitten av detta sekel. Torsten Rolf berättar
om fem Gustavsbergsprortler.

Utdrag ur intervju med Knut Andersson i juni 1954.
Gösta Dahlberg gjorde intervjun.

Om hur han började ifabriken 1882:
- Ja, ja va tie år närja börja påfabriken. Jaforma

henklar åt henklerskorna, ja fick 2 öreför engelskt dus
sin, de va 36 stycken.fafortjäna en sex, sju, åtta kronor
i månan, de va pengar deför enpojkpå tie - man.fickju
lite för pengarna då ...
Om bostaden:
- När minaföräldrar gifte sig så bodde dom i Sten

huset, på vind, i ett sånt där litet rum, där e min äldsta
brorfödd, sen flytta mina föräldrar till statbyggningen
- till ett större rum å där va vi sju personer. -

Enda kom Löjtnanten te minfar å sa, att nufick han
flytta till Grindstugatan 6, de va 1874.
- Ja, de vetja inte om ja rår me, sa pappa,för de va

fem kronor i månan i hyraför lägenheten å trädgårn. -
Flytta dit, sa Löjtnanten, Anderssonfår inte bo kvar i

de rummet me så stor familj. -
Å då flytta vi dit, å de va väldigt storslagetpå Grind

stugatan - annars va de mest enkelrum överallt.
- Brunnar fick gubbarna gräva själva. - De va

våran brunn å Hagströms brunn, å brunnen mellan sex
an å åttan, å så hade vi Kar/ströms brunn mitt emot ga
raget, där va så lent vatten så dit gick man å hämta när
man skulle tvätta ... men så hade vi en tvättstuga den
låg nere vid ån, nedanför kyrktrappan, där låg tvättstu
ga å bagarstugan, för på den tiden baka alla sitt spis
bröd själv eller hade en gumma som baka åt sig. -
- Bränsle.fick vi köpa, kol å ved ... vifick en tredje

delsfamnfrånfabriken - en storfamn var 4 alnar lång
och 3 alnar hög - en tredjedelsfamn kostafem kroner,
å så tog man ett par säckar kol - de va en å tjuge säc
ken. -
Om arbetstiden:
- På morron ringde väckarklockan på slamhuset till

väckning tjuge överfem å sen började man arbetet kloc
kan sex. - Dagsverkare skullejobba till sex-halv sju på
kvällen men styckjobbare kunde gå hem klockanfem -
men dom va oftast kvar till sex, halv sju dom me ...
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Carl Pettersson.född 5.7.1878 började ifabri
ken år 1900. Han kom efter värnplikten till
Gustavsberg från Kungsängens kake/fabrik.

Han anställdes av verkmästar Forsberg
först som porslinsmålare. Efter en tid hamna
de han på gravorverkstaden, där han jobbade
till omkring 1954.

Redanförsta tiden blev han gymnastikleda
re. Motion var en av hans hobbies och ända in 1
ålderdomen var han flitig skidåkare.

Hobby nr 2 var sången. Han sjöng i kyrko
kören och flera andra körer hela sitt liv. Han
var även kyrkvärd. Hobby nr 3 var målning och
hans alster hänger i många Gustavsbergshem.

Hobby nr 4 var teater. Han medverkadefli
tigt i Klubbens teateraftnar.

Selma -född 10.6.1884 -och Alma -född
11.11.1878 - Atherton var födda i Gustavs
berg och derasfarfar tillhörde de engelska ex
perter, som mäster Barlow tog hit.

Båda började tidigt ifabriken på målarsa
len, där Alma så småningom blev handmålare
och Selma tryckerska åt handtryckare, ett yrke
som numera är nedlagt. Alma slutade 1948
och Selma 1952.

De bodde tillsammans i gavelrummet Värm
dögatan 2 nästan hela sitt liv. Båda sjöng i kyr
kokören under direktör Österlunds ledning.
Genom sin charm och sällskaplighet deltog
dom flitigt i sällskapslivet och då stod givetvis
alltid sång på programmet.

Samuel Svensson var född i Gustavsberg
9.12.1880 och började som 12-åring ifabri
ken. Han blev efter varierande jobb slutligen
handmodel[formare till sin pensionering 1951.

Svensson kom tidigt 1919 med i fackfår
eningsrörelsen och politiken. Han hade flera
förtroendeuppdrag. Han var kommunalnämn
dens ordförande ochfattigvårdsstyrelsens ord
förande under många år och nämndeman. Han
var med i missionsforsamlingen liksom sin far
och övriga syskon. Under en tid var han även
församlingens ordförande. Sitt sista uppdrag
hade han som pensionärsfdreningens ordfö
rande. Han hade tid med en hobby också. Han
var "fiskare" och satt ofta på grynnorna i
Grisslingefjdrden när aborrarna gick till.

Allafem har intervjuats och deras berättel
ser har spelats in på band, som.finns bevarade i
Kulturnämndens arkiv.

Samuel Svensson

Carl Pettersson

Alma och Selma Atherton



Gustavsberg vann
Stockholmskorpens
volleybollserie!

Vårt volleybollag har spelat i Stockholmskorpens hög
sta division och vunnit den. Dubbelseriens enda förlust
blev mot Vattenfall. Över detta lag blev också den knap
paste vinsten 2-1. I alla andra matcher blev de nämli
gen en klar 2-0-vinst. Det framgångsrikaste laget är:
Raimo Heikkilä, som också fungerat som lagledare, Pasi
Karkulahti, Aarni Kolapakka, Seppo Kärki, Pantti Rau
tiainen, Markku Wessman, Sakari Väisänen och Esko
Äijälä. Grattis!

Lentopallojoukkueemme on osallistunut Tukholman
työpaikkajoukkueiden ylimpään sarjaan ja voittanut sen
melkein "puhtaalla pelillä". Kaksinkertaisen sarjan ai
noa häviö tuli toiseksi sijoittunnutta Vattenfall' in jouk
kuetta vastaan jota vastaan tuli myös niukin 2-1 voitto.
Kaikki muut ottelut voitettiin selvästi 2-0. Menestyk
sekkäässä joukkueessa ovat pelanneet: Raimo Heikkilä,
joka toimi myös joukkueenjohtajana, Pasi Karkulahti,
Aarni Kolapakka, Seppo Kärki, Pentti Rautiainen,
Markku Wessman, Sakari Väisänenja Esko Äijälä. On
neksi olkoon!

SLUTSTÄLLNINGSTABELL
I LÅNGSERIEN 1974-1975

Hl
Gustavsberg 12 Il 1 22 22- 3
Vattenfall 12 10 2 20 21- 5
S Tyren AB 12 8 4 16 18- 9
Semko 1 12 6 6 12 13-13
LME I 12 4 8 8 8-17
Tyresö I 12 2 10 4 4-20
Pripps 12 I 11 2 3-22
Sellbergs utgått

Virorientering
1975

I mars började orienterarna redan att röra sig söderut
för tävlingar och träningsläger. Därefter har det varit
tävlingar ert par gånger per vecka. Inför vårsäsongen
tränar de flesta inför I 0-rriila, som är det stora samtals
ämnet under vinterträningen. Träningen och aktiviteten
har blivit allt aktivare under de senaste åren. Gustavs
bergarna tillhör nu i budkavlesammanhang ett av favo
ritlagen, när de ställer upp i en tävling. Många av de
bättre orienterarna hör sig för om de får springa för oss
och en del har flyttat hit.

Som alla andra klubbar har vi ekonomiska problem
att driva verksamheten, då alla kostnader ökar i högre
takt än inkomsterna. Därför hade vi sedan ett år tillba
ka planerat en stortävling "Porslinsloppet" den 1 maj, så
att kassan får sig ett tillskott. Det är oerhört mycket ar
bete med en tävling och då dessutom även denna var en
landslagstest fordrades lite extra. En nyritad karta måste
tas fram och banläggning för ett 50-tal klasser måste för
beredas i god tid. Tävlingen samlade 2 500 deltagare i ål
dersklasser från 5 år och upp till pensionärer. Detta
fordrar en stor apparat och ett 100-tal funktionärer.
Tävlingen fick ett mycket gott betyg. Deltagare från bå
de Finland och Norge deltog, bl a världsmästaren 1970
Stig Berge från Norge, som dock inte lyckades särskilt
bra. Herrarnas elitklass vanns av Karl-Gunnar Gus
tavsson, Finspång och damernas av Eva Moberg, Stock
holm.

Två dagar senare gick 10-mila av stapeln. Gustavs
berg tillhörde ett av favoritlagen och redan efter 3 sträc
kor ledde porslinsgänget efter Hans Develius fina löp
ning. De två följande sträckorna ramlade laget tillbaka
en del, men efter Björn Nordins och Alf Rosens löp
ningar låg laget återigen bra placerat. Men syvärr så
skadade sig Leif Strandberg i huvudet på sjätte sträc
kan, men kunde ändå nedblodad ta sig i mål. Efter fina
lopp av landslagsmännen Göran Andersson och Mag
nus Haraldsson hamnade laget till slut på en 14:e plats
av de 380 startande. Ytterligare 2 st Gustavsbergslag tog
sig i mål lite längre ner på prislistan.
Närmast nu står tävlingar i Finland, 5-dagars i Stock

holm, Schweiz och Danmark. Då vi har många lovande
orienterare, deltar de dessutom i många träningsläger nu
1 sommar.

Orienterarna siktar ju inte enbart på eliten utan även
på bredden för alla åldrar. Trimorientering bedrivs både
här i Gustavsberg och i Orminge. Ett annat mycket krä
vande arbete är kartritning och närmast står 2 st skol
kartor i Björknäs och Gustavsberg i tur plus en karta för
ett svenskt Riksmästerskap 1976. Inom ett år är alla fri
tidsområden karterade från Skurubron till Fagerdala av
orienterarna med alla de stenar och kärr som förekom
mer.

Nirre
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"Porslinsloppet" gick den 1 maj, en viktig tävling som också var landslagstest. Ett 50-tal klasser sprang i
Gustavsbergsskogarna efter nyritad karta, 2 500 deltagare i åldrar mellan 5 år och upp tillpensionärer.
En lyckad tävling som gav banläggare och övrigafunktionärer (närmare ett 100-tal) mycket beröm. De två
bilderna är båda från "Porslinsloppet".

Keramiskt Centrum
öppnade för 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 juni-15 augusti tisdag-lördag. Avg. Stock
holm kl 10.00. Avg Gustavsberg kl 14.00. Gus
tafsberg VII avgår från Nybroplans kaj.
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SPF-are

Den 28 april lämnade oss tre trogna medarbetare på
SPF. Avtackning skedde med närvaro avfabrikschefoch
berörda arbetsledare. Den till tjänståren äldste, vete
ranen Gustav Falk, kom som så många andra, direkt
från skolan till oss och började sin bana på Skogen, kom
sedan till HPF, och/rån 1946 till avgången var han
SPF:s ugnar trogen, de sista 14 åren som skiftbas.
"Gurra" som i unga dagar var allroundidrottsman hål
lerformen med bowling samt camping ochfriluftsliv vid
Sodersved. Han säger sig ha dagsprogrammet full
späckat och värdesätter att få rå sig själv helt.

• •
1 pension

Gösta Olsson som var jordbruks- och skogsarbetare
innan han började hos oss 1948, har hela tiden varit på
SPF i olika arbetsuppgifter. Gösta tar sina promenader
och som följeslagare har han sin trogna collie, som
säkert värdesätter att få rå om husse hela dagarna.

Ragnar Hansson började hos oss 1960 efter 17 år
som ladugårdsförman på Säby gård. Ragnar har hela
sin anstdllningstid varit SPF-are. Han och hustru Lisa
skall nu ägna hela sin tid åt de kära barnbarnen och
önskar för övrigt få en lugn och skön pensionstid.

Foto: Leif Andersson
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BKF-pensionär
Algot Wiman, en av våra pannsvetsare har gått i
pension. Algot kom till oss 1956 och började som
sättare på HPF, men då han var svetskunnig "vär
vades" han snabbt till pannverkstaden, som han
blev trogen utom den sista tiden då han var för
rådsman.

Algot tänker ägna sin fritid åt fiske och båtut
flykter, och letar just nu efter lämplig båt. Han näm
ner ibland om sina båda pojkar, Kaj och Bill, som
gick i vår verkstadsskola på SO-talet under "rek
tor" Rolf. Kaj är nu reklamman på Casco och Bill
jobbar åt Stockholms socialförvaltning.

Algot Wiman

AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
UR KF :s VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Hushållsporslin, konstgods, sanitetsporslin, diskbän
kar, badkar, vatten- och avloppsrör av gjutjärn och
plast, plastprodukter, kyldiskar, reningsverk och tegel.

Försäljningsökningen blev totalt 11 %. Mer än genom
snittet ökade tryckrör av segjärn och olika typer av
plaströr samt hushållsporslin och konstgods. Som en
följd av marknadsutvecklingen har försäljningen av bad
kar samt stora panncentraler minskat.

Under en stor del av året låg priserna så gott som stil
la eftersom prisstopp infördes i februari på de flesta av
företagets produkter. Däremot steg en rad av företagets
kostnader. De största höjningarna av inköpspriserna
drabbade plastråvaror och bränsle. Eftersom brän
ningskostnaderna är betydande vid tillverkning av kera
miskt gods innebär en tredubbling av gasolpriset en tung
belastning. Mot slutet av året höjdes priserna på gjuteri
råvaror kraftigt, i vissa fall till det dubbla.

Produktutvecklingen har bl a gällt nya typer av toa
letter, tex lanserades en mulltoalett. Sanitetsporslin och

badkar säljs från 1974 i tre nya färger. Plastavdelningen
presenterade ett par produkter för personer med nedsatt
rörelseförmåga, bl a en griptång och en kökskniv. Hus
hållsporslinsfabriken förbereder nya produkter för lan
sering under företagets 150-årsjubileum 1975.
Under inverkan av minskade kommunala investe

ringar i vatten och avlopp sjönk försäljningsvolymen för
plaströr. Sysselsättningen bibehölls genom tillverkning
för lager samt genom att Ronnebyfabrikens verksamhet
under året överfördes till huvudfabriken i Fristad. Lo
kalerna i Ronneby överläts till AB Tarkett, som också
kunde bereda hela personalen sysselsättning.

Investeringarna har bl a syftat till att höja kapacite
ten i Fristad genom tillbyggnad av fabriken och lagret
samt installation av nya rörsprutningsmaskiner. I Oxelö
sund har kapaciteten höjts genom ett nytt rördelsgjute
ri, som dessutom förbättrat arbetsmiljön. I sanitetspors
linsfabriken i Gustavsberg har ett par ugnar modernise
rats. Plastavdelningen har försetts med ytterligare ett par
formsprutningsmaskiner. Till Bergsbrunna tegelbruk har
anskaffats en ny bearbetningsutrustning.
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Bildorientering
Det finns många kluriga tallar på Gustavsbergs marker. Den här tallen upptäckte jag i slutet av tjugotalet
då bland andra Birger Pettersson visade mig den. Jag har länge trott att den försvunnit och jag blev glatt
överraskad när jag återfann den välbehållen. Den står 50 meter från den stig som är uppkallad efter en
känd sopåkare. Namnet ingår i en brottningsterm.

Sök finna svaret på bildgåtan. Jag utlovar även denna gång en fotografiktavla som första pris.

Den förra bildgåtans svar återfanns på Storholmen, där porträttet på Storholmens siste torpare, Fritz
Nordström gömdes på den kluriga tallen. Vinnare Kaj Lindblom, SPF.

Hilding Engstråmer

HÅLL STRANDEN REN!
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Konfrrmation 1975
GUSTAVSBERGS KYRKA

Karl-Erik Cederlunds konfirmander
17 ,maj 1975:

Kent-Åke Bäckström
Jukka Ikeheimonen
Kjell Jonsson
Malts Kurri
Karl-Gunnar Lindahl
Christer Swahn
Kari Uusimäki
Pia Andersson
Helena Erixon
R itva Eskonniemi
Per Hagman
Ingerlise Hedberg
Raili Kuusela
Hans Larsson
Kjerstin Larsson
Jan Myhlback

Lennart Lundquists konfirmander
17-18 maj 1975:

Agneta Burman
Monika Bäckvik
Ann Carlbrand
Cathrin Fransson
Maria Lönnberg
Kerstin Nilsson
Anita Palm
Anneli Samuelsson
Mikael Boox

Werner Mört!
Mona Nordquist
Charlotte Nygren
Ann-Marie Persson
Jeanette Pitkälä
Birgitta Stenberg
Annika Teglund
Merja Ylikoski
Pirjo Ylikoski
Juha Jumppanen
Kari Törmänen
Tuomo Törmänen
Jouni Viander
Jani Ylikoski
Jouni Ylikoski

Magnus Brorsson
Robert Corrias
Leif Gustavsson
lim Larsson
Göran Lindqvist
John-Olof Löfström
Jörgen Lööv
Ola Nilsson
Per Nylander

INGARÖ KYRKA

4 maj 1975:

Ingeborg Axelsson
Marianne Eriksson
Anne-Kristin Isaksson
Carina Larsson
Eva Lindberg
Anette Nordenbris
Annica Ste.ffansson
Monica Ste.ffansson
Britt Valleryd
Yvonne Welin
Ann-Charlotte Wincrantz

Anna Mona Wincrantz
Anders Gustafsson
Lars Gustavsson
Peter Johansson
Peter Jordell
Anders Karlsson
Ulf Peter Karlsson
Niklas Lindgren
Jörgen Svedjerot
Lars Wester
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GUSTAVSBERG

Födda
20/3 dotter till Maria Isabel Malhao Baltazar, Hästhagsv, 3
23/3 dotter till Ensio Anders Rönnkvist o.h.h. Raili Sofia f. Kami

la, Höjdg. 3
24/3 Sami Mikael son till Heikki Kullervo Hekkala o.h.h. Liisa So

fia f. Viitasalo, Björnskogsv. 58
24/3 son till Nils Anders Kindel o. Helena Margareta Johansson,

Västerleden 16
30/3 son till Kurt Vilhelm Johansson o.h.h. Riitta-Leena f. Salmi,

Skyttev. 16
2/4 dotter till Per-Allan Rydberg o.h.h. Astrid Kerstin Marianne f.

Johansson, Hovv. 17
7/4 son till Hans Idor Dennis Andersson o.h.h. Ulla-Britta Inge

borg f. Hägersund, Betselv. 32
13/4 dotter till Lars Bertil Vilhelm Sjögren o.h.h. Astrid Gunnel

Helene f. Vesterberg, Nelsonst. 2
15/4 dotter till Jan Ove Erland Holmberg o.h.h. Gerd Ann-Sofi f.

Sjödin, Nelsonst. 7
15/4 son till Leif Erik Hultqvist o.h.h. Karin Birgitta f. Mattsson,

Björnskogsv. 72
16/4 Lars Niclas son till Siv Kristina Lowndes, Nelsonst. 6
16/4 son till Knut Sune Axelsson o.h.h. Sinikka Elisabet f. Himanka,

Rutens v. 8
28/4 son till Rut Inger Österback, Björnskogsv. 46

Vigda
15/3 Frans Gunnar Hägg o. Marianne Elisabet f. Sandin
15/3 Göte Eugen Olsson o. Kerstin Dagmar f. Andersson
22/3 Hans Gösta Ensell o. Lisbet Margareta f. Jonsson
29/3 Ulf Bo Robert Moback o. Birgitta f. Jonsson
29/3 Åke Lennart Hånell o. Maritta Kristiina f. Himanka
19/4 Roland Peter Högberg o. Gun Dagny f. Öberg
26/4 Sula Lindqvist o. Eila Lemmity f. Johansson

Döda
17/3 Basil Lukaszyk, Alg. I, 63 år
21/3 Anna Katarina Larsson f. Gustafsson, Björnskogsv. 52, 69 år
13/4 Emma Charlotta Fingal f. Kullberg, Gustavsgården, 103 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA
Det blir i sommar ingen ändring av gudstjänsttiden, som tidigare
varit fallet. Kl. I I varje sön-och helgdag är det alltså Högmässa, var
annan gång (som regel) med Nattvard.

Söndagarna den I juni, den 6 juli och 3 augusti är församlingens
särskilda dopdagar, då Dopet är infogat i gudstjänsten kl.I I.
Torsdagar kl. 19.30 är det Bön och bibelläsning.
Lördagar kl, 18.00 orgelmusik (musikandakt).

SOMMARUTFLYKT FÖR PENSIONÄRER
anordnas av Kyrkliga Arbetskretsen tisdagen den I O juni. Avfärd
med bussar från kyrkan kl. 11. Beräknad hemkomst kl. 16. Vid ut
färden sker dragning av högvinsterna i Arbetskretsens lotteri. An
mälan senast tisdagen den 3 juni till Kerstin Lundberg, tel. 308 57,
Ebba Ahlqvist, tel. 309 72 eller past.exp., tel. 300 52.

LUTHERHJÄLPENS FASTEINSAMLING
inbringade i Gustavsberg sammanlagt c:a 3 800 kr., en glädjande ök
ning från förra året med över I 000 kr.

KORORGEL - KÖRDRÄKTER
Kyrkan har fått en ny orgel, placerad i koret. Den är byggd av orgel
firman Åkerman & Lund och har kostat c:a 45 000 kr. Kyrkokören
har fått röda kördräkter för att vara enhetligt och passande klädd vid
medverkan i gudstjänsten. Kyrkorummets främre del, nedanför alta
ret, kallas "kor". Namnet kommer av att kören (latin chorus) sedan
äldsta tid haft och bör ha sin plats där, mitt i menigheten, när den
hjälper till med gudstjänsten. "Koret" i Gustavsbergs kyrka kan nu
bättre användas för det ändamål som namnet anger.

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, säk

rast kl. 9-10.
Hans Ekström

Tack
Ett varmt tack till alla som uppvaktat mig på min 80-
årsdag.

Elin Bonnevier

Ett hjärtligt tack Till Hilding och Scenstudion som den
7I5 besökte oss och med sin spe/glädje och sång samt
läsning av Dan Anderssons dikter gav oss på Gustavs
gården en trevlig och glad helgdagskväll. Kom gärna
åter, önskar vi.

Pensionärerna på Gustavsgården

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 under sommaren:
0766/563 90 eller 0764/472 54
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INGARÖ
Sommarvisa

Födda
19/4 en dotter och en son till Lars Göran Dennis Törnqvist o.h.h.

Ulla Christina f. Andersson från Krokvägen 44
21/4 en son till Thomas Fredrik Walter Betts o.h.h. Lena Birgitta f.

Nilsson från Örsundet
26/4 en son till Jan Sergej Kieser o.h.h. Gun Elisabeth f. Möller från

Lillsvängen 4

Vigda
20/4 Bengt Gunnar Ragnar Timgren och Gerd Ingalill Söderberg

från Slingerstigen 66

När detta nummer av "Gustavsbergaren" kommer ut har för
hoppningsvis också sommaren kommit med all sin prakt och med
den också Ingarös talrika sommarbefolkning. Därmed är det även
dags att inleda församlingens sommarverksamhet. Förutom de vanli
ga gudstjänsterna som är stommen i all kyrkans verksamhet domine
ras församlingsarbetet på Ingarö under sommaren av tre ting:

SOMMARKONFIRMANDERNA som börjar sin läsning den J 1
juni och konfirmeras i Ingarö kyrka lördagen den 5 juli kl. 14.00

SYKRETSENS FÖRSÄLJNING som i år hålls onsdagen den 2juli
med början kl. 13.00 i Ingaröhemmet. Som vanligt blir det tombola,
lotterier, handarbeten, loppmarknad, servering samt vackert väder
och mycket folk; det senare kan vi förstås bara hoppas och önska.
Liksom förra året hoppas sykretsen få in ca 10 000 kronor att för
dela till olika angelägna hjälpprojekt inom och utom församlingen.
Gåvor, tex till loppmarknaden, mottages mer än tacksamt.

SOMMARBYN I SKÄLSMARA anordnas i år för tredje gången i
samarbete med Missionsförsamlingen i Gustavsberg. Verksamheten
pågår under tiden 20 juni-6 juli. Vi inbjuder till barnverksamhet för
olika åldrar, sångkvällar, hobbygrupper, gudstjänster m m. Kom och
var med!

Tack
Vi pensionärer medpersonal på Gustavsgården besökte
6/5 det nya museet ochför alla som arbetat ifabriken
var det ett nöje att se allt nytt och gammalt porslin, som
under årens lopp tillverkats med deras hjälp, då många
av dem arbetat hela sitt liv sedan 13 års ålder.

Det var mycket att se på. Sedanfortsatte vi till Cafe
Gustavsberg, där borden var dukade till kaffe och det
var gott. Gott kaffe, bröd och tårta och ett mycket vän
ligt bemötande av servitrisen där. Ochför allt detta tac
kar vi Gustavsbergs Fabriker.

Pensionärer och personal
på Gustavsgården

Det bor så många visor
i sommarkvällens ljus
det bor så många visor
i vårt hjärta.
som öppet famnar livet
och aftonvindens sus
när dunkelblå står skogens
gröna glänta.

Det bor så många visor
i blommornas behag
Det bor så många visor
under linden
de minna lyckoåren
och svunna ungdomsdar
men även bitterhetens
tår på kinden.

ARNE AROS
Ur Gustavsbergaren 1952

Vid båtvarvet
Snart skall det smattra av motorbåtar
på väg till bad vid en solig strand
och luften ljuda av dragspelslåtar
när hemmaflottan skall lämna hamn.

I många år har den legat dyster
och torkat upp på en gammal slip,
i år så seglar den glad och yster,
till vita måsar och tärnors pip.

I många år har en båtsman längtat
att känna saltstänk från vidder blå,
han gått och hoppats och trott och trängtat
men först i år skall den timmen slå.

Nu blir det sommar med seglationer
och dans och liv i varenda vrå
och ljusa kvällar och dragspelstoner
och öppna fjärdar och himmel blå.

Wala
Ur Gustavsbergaren 1946, när ransone
ringarna börjat släppa och det åter fanns
drivmedel till den kära båten.
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AB Gustavsbergs Fabrikers historia i korta notiser
1640-tal Ett tegelbruk anläggs vid Gustafsberg.

Ägarinnan, Maria de la Gardie, gav egendomen
"Farsta" tillnamnet "med Gustafsberg" för att
hedra sin framlidne make, Gustaf Gabrielsson
Oxenstierna.

1821 Grosshandlare J Herman Öhman inköper hela
fastigheten tillsammans med kompanjonen J 0
Wennberg.

1824-25 Öhman anlägger en fabrik för "Alla sorters Por
cellainer"

1827 och på nyåret 1827 bränns de första föremålen i
flintgods. Produktion enligt tyska metoder. Vax
ljustillverkning 1827-41. Ca 50 anställda.

1829-38 Disponent Carl Hammarstrand.

1838 Gustafsbergs Fabriks Intressenter bildas. Huvud
män: Samuel Godenius och Simon Nordström.
Disponent 1838-41: P O Ahlström.

1839 Tillverkningen läggs om efter engelska metoder.
Ankaret i fabriksmärket införs. Ca 150 anställda,
varav flera engelsmän.

1850

1852

1854

1861

1864

1869

Samuel Godenius ensam ägare. Disponent
1850-54: J H Gentele.

Flytande blått-dekorer lanseras.

lronstone china lanseras.

Pariantillverkningen startar.

Benporslinstillverkningen startar.

Majolika-tillverkningen startar. Wilhelm Odel
berg disponent 1869-1924.

1872

1875

1888

1889

1895

1890-tal Antal anställda ca 900. Fabriken elektrifieras.

1908-17 Josef Ekberg konstnärlig ledare.

191 7 Wilhelm Kåge anställs.

1919 Fackföreningen bildas.

1925

1937

1939

1942

1945

1948

1948

1961

1969
1974
1975

Serviser i "Nordisk stil" av August Malmström
lanseras.

AB Gustavsbergs Fabriks Intressenter bildas.

Godskvaliteten opak ersätter ironstone china.

Helmer Osslund anställd tom 1893.

Gunnar W:son Wennerberg anställd tom 1908.

Den första tunnelugnen byggs.

Kooperativa Förbundet köper fabriken av famil
jen Odelberg. SIF-klubb bildas. VD 1937-68
Hjalmar Olson.

Sanitetsporslinsfabrik.

Gustavsbergs Studio.

Plastfabrik.

Badkarsfabrik.

Fabriker utanför Gustavsberg:
Centrifugalrör i Oxelösund.

Plaströr i Fristad.

Rostfria diskbänkar i Mölntorp.
Mälardalens Tegelbruk.
Antal anställda i Gustavsberg: 2.200.
Antal anställda i övriga fabriker: 1.100.

Kooperativa Gillesförbundet
Kooperativa Gillesförbundets representantskap, som är hög
sta beslutande organ inom Gillesrörelsen, har haft årsmöte i
Stockholm den 25-26 maj.

Gillesförbundet, som består av 289 lokala konsumentgillen
med över 15 000 medlemmar, har till uppgift att sprida kun
skap om kooperationen och bedriva upplysningsverksamhet i
frågor som gäller familj, hem hushåll och varor.
Genom Gillesförbundets medlemskap i Internationella Ko

operativa Alliansen stödjer man internationellt uppbyggnads
arbete. Bl a deltar man i stödet till Haifainstitutet i Israel.
KFs förbundsordförande riksdagsman Hans Alsen tillika

gillesmedlem i Uppsala talade första dagen om gillenas bety
delse för utvecklingen av den konsumentkooperativa rörel
sen. Kooperationen måste vara steget före och tala om hur
man anser att samhället skall utvecklas. Gillena har här en vä
sentlig uppgift att obundet diskutera och kritisera den konsu
mentkooperativa verksamheten så att den kan utvecklas till att
ännu bättre tillvarata medlemmarnas intresse. Gillena har
också en viktig del av arbetet att utveckla ett aktivt medlems
liv inom kooperationen.

Chefen för KFs informationssektion, Olof Moback, redo
gjorde för planerna inför 1976 när det gäller upplysnings- och
informationsverksamheten. En av huvudpunkterna blir konsu
mentkongressen i Göteborg i oktober och studiearbetet inför

konsumentkongressen "Gemensam kurs".
Representantskapet hade att ta ställning till ett 20-tal moti

oner från lokala gillena. Motionerna gällde bl a skräck- och
serietidningar i konsumbutikerna, butiksstängningslagen, för
säljning av icke örnmärkt sallad och vindruvor från USA, mil
jöfrågor och tillsatser till livsmedel och andra produkter.

Representantskapet antog ett antal uttalanden riktade till
KF och olika myndigheter. Ett av uttalandena gällde samman
sättningen av referensgrupperna till de lokala konsument
nämnderna. Representantskapet ansåg att det var självklart
att rekryteringen av ledamöterna måste ske på grunder som
överensstämmer med konsumentintresset. Att näringslivsin
tressen skulle vara företrädda tog man avstånd ifrån. Leda
möterna måste istället rekryteras från konsumenternas egna
intresseorganisationer, löntagarorganisationerna, konsu
mentkooperationen, pensionärs- och handikapporganisa
tioner.

I ett uttalande om utvecklingen inom fritidsområdet beto
nade Gillesförbundets representantskap kooperationens an
svar att skapa förutsättningar för en för människorna me
ningsfull fritid. Den ökade fritiden får inte enbart leda till en
ökad konsumtion av prylar. För många människor är det
dessutom fortfarande så att behovet mer är att få kunskap om
hur man skaffar sig fritid än att få tillgång till ett större fritids
sortiment.

Till ordförande omvaldes Daisy Edhager från Oxelösund.
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Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor:
Du nalkas ljuva sommar,
Då gräs och gröda gror.
Med blid och ljuvlig värma
Till allt som varit dött,
Sig solens strålar närma,
Och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar
Och åkerns ädla säd,
De rika örtesängar
Och lundens gröna träd,
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
Att vi den nåd besinna,
Som räcker året om.



Gustavsbergs gör ingen skillnad
påbadare och duschare.

De flestamänniskor är både badare och duschare. Man badar närman har tid och vill
koppla av. Duschar när man snabbt vill bli ren och fräsch. Det fiffiga med badkar är att

man kan både bada och duscha där. Därför kan ingenting helt ersätta-badkaret.

Gustavsbergs badkar är anpassat för
duschare också, har bred

plan botten så attman står --,,
stadigt. Komplettera
gärna med stödhandtag och
halkmatta.

--
Badkaren finns i vitt och fyra pas-

tellfärger förutom gyllenbrunt,
kastanjebrunt och olivgrönt.

Handduschen som sitter vid fot
ändan kan man häkta upp på en

väggstång för att få båda händerna fria.
it

-- ...

0 ch vill man gå ännu ett steg i
komfort sätter man in Duscho

rama. Det nya sättet att duscha. Vatt
net kommer från fyra håll samtidigt.
Duschramen är höj- och sänkbar
och kan fällas in mot väggen när
den inte används. Duschorama är
enkel att installera och passar
både vid badkar och duschplats.

Somliga har inte plats för badkar.
Eller vill ha ett extra hygienut

rymme i form av en duschplats. Gustavsbergs gör
duschkar i samma emaljerade stålplåt som badkaren.
Kan kombineras med antingen vanlig handdusch på
väggstång eller Duschorama.

Men Gustavs-
bergs har nu

kommitmed en ny
duschkabin som
gör det ännu bekvä-

, mare för duscharen.
En knapp kvadrat
meter golv, vatten
och avlopp och två
meter i tak är det
enda som behövs för
att sätta in den.

Gustavsbergs har både badkarsblandar
blandare med termostat. En spak regi

och en ratt med säkerhetsknapp vattentemjigraturen.
Färdigblandat vatten hela tiden utan onödigärattande.
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