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Keramiskt Centrum

Omslag: Fallskärmshopp över Farstaviken

Foto: Peter Ekroth

är öppet måndag-lördag kl. 10-16 tom 4 oktober. I
bruksmiljörummet pågår en utställning kallad "Gus
tavsbergs Klubb 1860-1975".

EFTERLYSES.
Lån för Jubileumsutställningen på Nationalmuseum.
Föremål och bilder som rör Gustavsbergs Skarp
skytteår. Kontakta Marianne Landqvist tel.
0766/39100 ank. 349 eller Torsten Rolf ank. 152.

Sommarbesök
Säsongen för Keramiskt Centrums öppethållande är in
te slut än, men vi kan i alla fall ge lite siffror från den tid
som gått. 25 000 personer har varit här mellan den 12
april och 31 juli. Många har kommit för egen maskin,
men flera har kommit med Gustavsberg VII, som i bör
jan bara kom ut på lördagar. Under högsäsongen kom
båten tisdagar-lördagar. Då fanns också 7 extra guider
på KC, men nu har det nästan återgått till vanlig be
manning.
Dom ordinarie guiderna har haft hand om dom många

besökare, som kommer genom beställning. Ur besöks
boken ett litet plock:
KFs "tvååringar" - anställda i 2 år - kommer varje

år ut hit. I år var dom 90 st. KFs förbundsstämmas ut
ländska gäster brukar också besöka Gustavsberg, i år 40
st. Och SE-banken har varit här med 80 utländska gäs
ter.

Sommaren är kongressernas tid och av kongressfolk
har vi haft nordiska polischefer med damer, 150 st, nor
diska tandläkare, 100 st. 75 nordiska professorer och
150 neurologer har också varit här. Spanjorer, som var
intresserade av bostadskooperation, 50 elever - mellan
22 och 77 år - från en folkhögskola i Hessen i Tysk
land och 10 representanter för en amerikansk fackför
ening - genom LO - har också besökt oss i sommar.



Nu grönskar det åter kring Farstaviken och den nordis
ka naturen har återgått till ordningen. På bilden här
ovan, strävar 6-dagars cykelmatadorerna fram på Al
gatan i högsommarens värmebölja. Det hände sig den
dag då vi återvände till fabriken efter semestern och det
fortfarande var det semesterväder vi bett om i åratal men
torkan började bli besvärande. När regnet äntligen kom
tog vi emot det som en himmelsk manna. Vi är inte rus
tade för värmeangrepp av den här dimensionen, skulle
det här solskensvädret bli en vana får vi lägga om ar
betstiderna och får ta siesta när solen står i Zenit.

På tröskeln till värmeböljan firade vi höjdpunkten på
vårt 150-årsjubileum med den stora personalfesten. Den
lyckade omslagsbilden togs av vår yngste fotograf, Pe
ter, och bilduppslaget visar också vad fabrikens perso
nal och närstående sysslade med den 14 juni. Margare
ta skriver om sina intryck av festligheterna på sidan 13.

Livet var nog mera strävsamt arbete än fest för
Fiskar-Hedda, som berättar för oss i detta nummer om
hur det var att arrendera Gustavsbergs fiskevatten un
der och mellan de två världskrigen. En salt flicka,
Fiskar-Hedda, en Farstavikens Maj på Malö.

Företagsnämndens försommarmöte och Gustavsber
garens tryckning sammanfaller regelbundet varje år,
men innehållet rymmer så mycket av intresse för oss,

som inte är med på sammanträdet, att det gott försvarar
sin hedersplats i tidningen.

På ett foto av ett gammalt arbetslag känns många av
våra nuvarande pensionärer igen. Det här har vi fått låna
av Herbert Bergschöld. Återfinns på sidan 7 liksom ett
foto av tre flickor med konstfärdiga hattar, det har vi fått
låna av Anna Eklund. Hur länge sen är det egentligen,
som vi slutade att ha huvudbonader annat än för kylans
skull?

Apropå pensionärer, så mister vi ständigt yrkesfolk
med gedigna kunskaper, svåra att ersätta vid fabriken.
Det är bara så, vi kan inte hejda tiden, det är tydligen en
omfattande generationsväxling på gång.

Konsum-Domus har sin brådaste tid på sommaren.
Vi knuffas med "stockholmare" i kassor och vid diskar
men vet att de också betyder mycket för vår butiksstan
dard, närhet till affärer och hög återbäring. I Mölntorp
händer det alltid mycket i GBM-klubbens regi och fiske
tävlingens skörd i kilo räknat är imponerande men vem
slår gäddan i Slottsviken?

Snart har vi hösten här och försommarens stipendia
ter tar nya tag och studieförbunden lockar med nya kur
ser. Vi ses igen i höstnumret. Till dess, ha det så bra och
njut av Brittsommaren.

RED.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 10 juni 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret

· kl. 15.00-18.25

Nya frågor
Avd. 205 önskade ta upp frågan om personalförflyttningarna
med anledning av kyldiskavdelningens nedläggning.

Allmän översikt
I sin allmänna översikt framhöll Bo Broms att efterfrågan
inom svensk industri hittills i år varit synnerligen branschbe
roende. Han ansåg det positivt att LO-avtalet var klart, me
dan de pågående PTK-förhandlingarnas effekt är oviss. Dock
råder allmänt ett kärvare klimat än 1974, vilket bl a framgick
av KF-chefen John Sallborgs tal vid kongressen nyligen.

Branschskillnader förekommer, och på byggsidan har vi en
svagare efterfrågan, vilket slår igenom på byggmaterialindu
strien. Sallborg uttryckte även sin oro för prisutvecklingen och
KF har även i år ett stort behov av kapital för att klara inve
steringsprogrammet.

Kommunernas återhållsamhet och satsning på daghems
byggande märker vi främst i minskad efterfrågan på plaströr
och reningsverk.

På bostadsfronten förutspås ungefär samma byggande som
1974, och vi märker detta vad gäller badkar och diskbänkar,
de sistnämnda har också rönt minskad utlandsefterfrågan.

Utbytes- och moderniseringssektorn ger oss dock en hygg
lig efterfrågan på sanitetsporslin.

På PLF har vi bekymmer med frånvaron och för stor per
sonalomsättning. Hur blir då hösten? Kan vi förvänta oss in
satser från myndigheternas sida? AMS har troligen ett lager
av beredskapsarbeten, men det är ovisst om sådana kommer
igång. En åtgärd som myndigheterna aviserat är ett lagerstöd
med bidrag till lageruppbyggnaden, men vi väntar på detaljut
formningen av detta stöd. Vi bör nu med all kraft sätta in åt
gärder för att hålla nere våra kostnader, och 1975 har hittills
inte givit önskvärda resultat.

Ledamöterna ställde flera frågor med anledning av översik
ten, bl a ville Arne Johansson ha en utförligare beskrivning av
våra åtgärder vad gäller några nya produkter och Bo Broms
framhöll flera konkreta åtgärder. Utvecklingssidan arbetar in
tensivt.

Birger Andersson ansåg att vår mulltoalett inte fått till
fredsställande reklam och förts ut i önskvärd omfattning. Bo
Broms framhöll att årets serie var i det närmaste såld. Vi har
även avvaktat Naturvårdsverkets bedömning av vår fritids
toalett, då vi anser den värdefull för konsumenten.

Birger Andersson ansåg också att vi borde hitta vägar till
konsumenterna på fritidssektorn, en väg som flera storföretag
slagit in på. Bo Broms instämde i att fritidssektorn är intres
sant främst kanske för plastprodukter av olika slag.

Ingemar Sjöstedt undrade om inte en systematisering av

vårt utvecklingsarbete borde ske i ökad omfattning och ord
förande genmälde att en sådan systematisering redan sker
idag. Våra utvecklingsavdelningar ligger under resp. sektor.

KF:s årsredovisning
Ett bildband med kommentarer utvisande KF :s årsredovis
ning för 1974 kördes. Av detta framgick att 1974 var ett år
präglat av stark inflation. Totalt sålde KF för 10miljarder414
miljoner, en ökning med 23 %. Överskottet ökade med 130
mkr. till 260 mkr, och härrör främst från industriverksam
heten där särskilt skogsindustrien gynnats av de goda kon
junkturerna. Ett förslag till kooperativt handlingsprogram har
blivit föremål för studier och debatt inom 1300 studiecirklar.

GF:s kvartals bokslut
Ruben Edqvist presenterade bokslutet för I kv. i år. Vi kan no
tera en försämrad situation gentemot budget på flera sekto
rer. Våra intäkter är mindre än beräknat och kostnaderna har
ökat. Ett glädjeämne är vår Oxelösundsfabrik, som har en
hygglig försäljning och en god kontroll på kostnadsutveck
lingen. På plussidan ligger också vår hushållsporslinsförsälj
ning, och vi har där lyckats sälja mer än budget. Försälj
ningen av våra rör från Fristadsfabriken ligger under budget.

Även SPF har en sämre situation än förväntat. Totalt har vi
således en hel del bekymmer och måste sätta in åtgärder av
flera slag så att varje verksamhet bär sig själv - ett självklart
krav i ett företag av vår storlek.

Lönsamhets- och resultatbefrämjande åt
gärder på kort och lång sikt
En genomgång av genomförda och planerade åtgärder för att
befrämja lönsamhet och ett gott resultat på kort och lång sikt
följde.

Bo Broms inledde med att nämna att vi kommer att ge 10
års garanti på våra Fristadsprodukter - en åtgärd som vi hop
pas skall göra våra rör till en märkesvara och hävda vår goda
kvalitet. Han kom vidare in på vår personalbrist, som främst
är kännbar på SPF och PLF. Vi har gått in till AMS med en
an sökan att få rekrytera en grupp portugiser, som huvud
sakligen skulle förstärka SPF:s gjuterier.

Våra fasta kostnaders stegring är alarmerande, och våra re
paratiosarbeten måste hållas nere.

Hans Andersson gav en inblick i situationen på SPF, och
Gösta Westh nämnde om våra produktionsbekymmer på
HPF. Bengt Bram visade ritningar på emaljverkets planerade
ombyggnad, som skall ge bättre arbesmiljö och reducera per
sonalstyrkan. Ruben Edqvist talade om vårt program för att
förbättra vår rekrytering. Bl a skall vi annonsera i en finsk
AMS-tidning, besöka överskottsområden samt hålla en inti
mare kontakt med arbetsförmedlingskontoren.
Därefter gav Tore Jansson en kort information om tävlingen
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"Kostnadsspara - 75" där ett 10-tal förslag hittills kommit in.
Flera förslag är givetvis välkomna.
Att ständigt observera och stabilisera vår organisation, som

bl a sker genom sektoriseringen ingår i åtgärderna,
Arne Johansson ansåg att man knappast nämnt något om

sådana väsentliga saker som ökad närvaro och bättre trivsel,
men Bo Broms menade att detta genomsyrade det mesta av
vad som planeras.

Birger Andersson efterlyste ett organisationsschema över
företaget. Torbjörn Schön nämnde om referensgruppens ar
bete, men ansåg att det inte fanns några patentlösningar på
dessa problem om närvaro och arbetsmiljö. Sune Nilsson me
nade att vår personalomsättning och frånvaro inte är högre än
övrig svensk industri, men att vi för den skull inte får slå oss till
ro utan måste åstadkomma en förbättring.
Från fackföreningens sida menade man bl a att tvåskiftarbete

torde vara en av de främsta anledningarna till den ökade från
varon, och Ingemar Sjöstedt ansåg att man borde genomföra
en sociologisk undersökning kring dessa problem.

Ruben Edqvist upplyste om att man nu utsträckt referens
gruppens arbete att även omfatta en arbetsanalys som skall ut
föras i nära kontakt med PA-rådet.

Bo Broms avslutade diskussionen med att efterlysa ytterli
gare positiva förslag som syftar till att skapa en god arbets
miljö och behålla bra personal, vilket ju är en av förutsätt
ningarna för en fortsatt framgångsrik verksamhet.

Marknadsläget
I Ingemar Isakssons frånvaro gav Bo Ekström en marknads
rapport som i stort anslöt sig till Bo Broms översikt av bygg
marknaden med en minskad nybyggnation och kommuner
nas återhållsamhet, vilket slår igenom i minskad efterfrågan
på diskbänkar och plaströr.

Rapporter
Ur rapporterna kan nämnas att personalbehovet just nu är 65
till driftsjobb i Gustavsberg. Årets tillskott av sommarelever
är 130, och vi hoppas att flera av dem stannar i höst. Perso
nalomsättningen ligger något under föregående års vid sam
ma tid, kring 19 % således. Ålderssammansättningen är ogynn
sam, varför rekryteringen bör styras så att situationen på sikt
förbättras.
Fiirslagskommitten. har premierat 39 förslag på årets fyra

första förslagsmöten med en sammanlagd summa av 23 625:-.
Bland dessa märks Börje Bäcklund, HPF "Värmning av mön
sterplåt på dekormaskin" som gett 9 150:- Rune Hellströmer,
SPF fick 2 875:- för "Gjutna stöd för brännvagnar", Anteno
re Mazzanti, HPF, belönades med 2 550:- för "Värden av
brännvagnsstöd" och slutligen fick Valter Remmel, UHV, kr.
2 600:- för förslaget "Billiga transporter".

Nya frågor
Bo Broms tog upp avd. 205 :s fråga kring kyldiskavdelningens
nedläggning och nämnde att man inom de närmaste veckorna
räknar med en succesiv nedtrappning av verksamheten under
hösten. Omflyttning av personal förbereds av tre grupper där
organisationerna är representerade, en för koll.anst, en för
tjänstemän och en för arbetsledare. Torbjörn Schön nämnde
något om arbetet i gruppen för kollektivanställda, där man nu
tänker intervjua alla berörda för att söka sig fram till lämplig
arbetsuppgift. Birger Andersson ansåg att denna grupp hade
ett mycket svårt arbete framför sig då det i de allra flesta fall
rör sig om personal med mycket lång anställningstid.

Slutligen påpekades att samarbetskommitteerna skall ha si
na möten i så god tid så protokollen kan vara nämndens sekr.
tillhanda senast 14 dgr. före nämndmötena.

John Sallborg död
Under vår industrisemester förolyckades KF:s verkstäl
lande direktör och AB Gustavsbergs Fabrikers styrelse
ordförande John Sallborg.
John Sallborg föddes den 29 november 1912 i ett sta

tarhem i Fjärås i Halland. Familjen hamnade efter en del
flyttningar i Sorunda utanför Nynäshamn. Redan vid 8 års
ålder fick han arbeta i jordbruket. Och 14 år gammal an
ställdes han vid "Järnvägen" där han genom sin duglighet
snart avancerade till ledande befattningar. Till KF kom
John Sallborg 1939 och verkade inom rörelsen till sin död,
de senaste fyra åren som KF:s VD.
Hans Alsen, Uppsala, ordf. i KF:s styrelse skriver om

John Sallborg, vi citerar:
"Hans mångåriga verksamhet inom KF var fylld av in

tensitet och plikttrohet. För honom innebar uppgiften att i

hårt vardagsarbete få förverkliga de kooperativa målen en
stor möjlighet till förändring och förbättring av de många
människornas livsvillkor. Barndomsårens knappa ekono
miska förhållanden klargjorde för honom nödvändigheten
av samverkan mellan de svaga i samhället.

Svensk konsumentkooperation har förlorat en av sina
verkligt stora ledargestalter. Internationell kooperation
står utan en av sina ledande krafter. För John Sallborgs
många vänner och medarbetare har livet blivit mycket fat
tigare."

KF:s förbundsstyrelse har tillsatt en arbetsgrupp, som
skall förbereda valet av ny verkställande direktör efter
John Sallborg. Ny VD skall väljas senast vid Förbunds
styrelsens sammanträde den 7 november. Till dess funge
rar Nils Thedin som ordförande i KF:s direktion.
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Den dolda kameramannen filmar Eila Oijennus, när
hon plockar på Blå Blom. Producenten Ingrid Schrewe
lius "övervakar". Så ser ni en bild av domfärdigpressa
de badkaren på BKF. Foto: Leif Andersson.

GUSTAVSBERG
i Sveriges Magasin

Fredagen den 10 oktober kl. 18.30 kommer TV att visa
ett program om Gustavsberg i Sveriges Magasin, som
under vintern kommer att ha en serie om olika platser i
Sverige. Att vi i år firar vårt 150-årsjubileum har en viss
betydelse i sammanhanget.
Dels får vi se filmade avsnitt från tillverkningen i dom

olika fabrikerna i Gustavsberg. Det kan bli fråga om rol
lerformning av tallrikar på HPF, ornamintillverkningen
på PLF, pressning av badkar på BKF och gjutning av en
WC-stol på SPF etc. Vi kanske får se hur blomman
kommer på plats på vår äldsta produktion, som fortfa
rande är i gång efter mer än 100 år. Det gäller kära gam
la Blå Blom.

Man planerar för en direktsändning från Målarsalen
med deltagande av anställda i fabriken och om det blir
av blir det ju en trevlig överraskning.

Producenter för programmet är Ingrid Schrewelius,
Jeanette von Heidenstam och Anne-Marie Ameln. Gun
nar Arvidsson är naturligtvis med, han var ute redan i
våras för rekognosering.
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Dessa tre vackra gustavsbergsflickor med sina underbara hattar och broderade blusar, förevigades av fotografen
(vars namn tyvärr inte står på fotot) år 1913. Sven Eklunds mor, Anna, lånade ossfotot. T.v. Alma Kihlberg.]. Jo
hansson, nu hemmahörande i Stockholm, t. h. hennes syster Signe Johansson, död i 40-årsåldern. I mitten deras svä
gerska Ingeborg Johansson, f. Jönsson.

Flickorna Johansson var döttrar till Sven Eklunds morfar, kallad "norsken ", för att han arbetade på Egersunds
porslinsfabrik i 15 år. -

Nedan: Arbetslagfrån 1920-talet, Gamla verkstan - Drejarverkstan. Från vänster (stående) Bengt Johansson, Stu
re Möller, Gunnar Bergvall, Sten Pettersson, John Andersson. Sittande: Oskar Ullberg, Valter Johansson, Herbert
Bergschöld, Gustav Möller.
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FISKAR-HEDDA BERÄTTAR
När våren var ung i april besökte Hilding Engströmer
och jag, Fiskar-Redda på Skeviksgatan. Fiskar-Redda
har mycket att berätta om ett livsverk, som skiljer sig i
det mesta från det liv vi vanligtvis lever. Det kan vara
nyttigt ibland att bli påmind om, att vårt välstånd är nytt
och skört, att Fattigsverige finns bakom knuten. I vår tid
lever än många, många människor, som har formats av
ett liv nära naturen, av slit och omänskligt långa arbets
dagar men få kan berätta om det så levande, som Fiskar
Hedda.

- Det här, säger Redda, och visar på en tavla, de är
mitt barndomshem Vedhamn vid Mortviken på lngarå.
Därföddes ja 1891 i morfars och mormors stuga, mor
far dog tre veckor efter de attjaföddes, mor var inte gift
och mormorfickfostra mej ensam. Mormor och morfar
hette Kock, de vafarföräldrar tillAnton Kock, vi var ku
siner.

I skolan i Pilhamn har Hedda gått. Tre klasser i små
skolan och tre i storskolan. Skolkamrat med Anna i
Långdalen som berättade för oss här i Gustavsbergaren

för ett år sedan. Storskolan och småskolan fick dela på
veckodagarna, så i skolan gick man inte varje dag.
- Sen närja var ledigfrån skolanfickja gå till Bal

dersnäs och vara mursmäcka å trädgårdsarbetare -ja
va en åtta, nie år då närja börja och defortsatteja me
tills ja slutat skolan.
- Mormor hade tre skötar och ett par tre nät och

dom fick vi lägga ut på vissa platser utanför Vedhamn.
De var Westerberg iMortviken som hadefiskevatten där
då ...
- Vi fick lite strömming på skötarna, mormor åja,

och mycke abborrar fick vi på nätena ... sen gick vi
kring på Ingarån och sålde - strömmingenfick vi 25 öre
valenfår (en val=80 st.) och de gick man nästan en mil
får. Rensade simpor sålde vi också - de va 25 öre tjoget
får dom - men de vart lite i allafall, en tjugofemöring
var värd något på den tiden.
- Vi hade ingen kärra, vi gick å bar och mormor hon

var sexti år när jafoddes så nog var hon dukti. Hon va
78 år när hon dog, men då varjag så stor attjag kunde
klara mig själv.
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- När ja var riktigt liten såfickja sitta i stäven me
dan mormor fiskade, då fick hon hjälp av Elin Wenn
bergs farmor, men så fort jag kunde så rodde jag.
- Från de ja varfemton var ja ute och tjänade. De

gjordeja i sju år hos olikafamiljer - Ja var här hos Ah/
gren, slaktarn, han som hade köttstånd nedanför värds
huset bredvid gumman med karamellståndet ...dom va
snälla·.. Ja skötte hemmet medan Hanna stod i stån
det.
- Moster och morbror, som hade Vedhamn efter

mormor och morfar blev inte kvar där så länge. Mor
bror blev överkörd av tåget på Saltsjäbanan vid Sickla.
Han var till stan me häst och förolyckades på återvä
gen. Ja minns den dan . ja hade inte börjat skolan .. vi
fundera varför han aldrig kom hem och mosterfundera
- De vapå den tiden då baron Cederström varpå Brunn
- till sist kom Carlander, barons inspektor och dåför-
stod moster att de vart någefel. - Han våga inte gå in
till moster direkt utan han gick in i vår stuga som låg
bredvid, men de såg moster, så hon gick in och lyssna i
farstun. Hon blev ju alldeles ifrån sej, hon hade jufem
barn och va skulle hon ta sej till. - Ja sen fick hon då
flytta ner till Brunn å bli mejerska där. Fattigt å elän
digt hade hon de och ungarna kom tidigt ut ochfick hjäl
pa till. Två kom ner till Stjerna och en till kamrer Karls
son, tror ja, en blev sen gift me en Malmstedt. Malm
stedtarna var tre bröder, som va me å byggde dom här
gaterna - Skeviksgatan, Ingariigatan å Villagatan, di
va hos byggmästar Bengtsson.
- När ja var 22 år så börja ja i fabriken. Ja kom
först till rågodsmagasinet åsen till glasyren. Därfickja
1.80 om dan, å i glasyrn 2.00 kr ... å hade glaserarna
överproduktion så fick man för överskottet ... ja vet ja
kunde tjäna 70 kroner någon gång i månan å de va
mycke 1914.
- Året därpå gifte vi oss Axel åja ochflytta till Ny

vik. Gubben, Axelsfar, hade arrendet avfiskevattnet och
han och Axels syster drog not å fiska, men så blev hon
me barn å gifte sej å de tyckte han inte om - han ville ha
de som han va van - å han blev så elak när vi skulle ar
beta me honom, han vägra å gå i båten närja va me. Vi
stod ut i två år och senflytta vi till Viktorsberg,ja de e en
åker emellan och gubbenflytta in till Gustavsberg. I Vik
torsberg bodde vi i tretton år. De vaju långt å gå. Vi ar
renderafiskevattnen i Baggen.från Lillängen till Väst
ra Ekedal, inne i vikenfiska vi inte annat än i Blötviken.
Vi drog not å så hade vi skötar och satte ut i Baggen.
- Deförsta sju åren hade vi bara roddbåt å va man

fick slita ... denförsta motorn de va en Arkimedes, den
va inget vidare men i början av trettitalet så beställde vi
en ny båt av Karlsson vid Räknäs och skaffade en ny
motor och den va bra ... ja de klart att den strejka den
me ibland och man fick slita å dra så man var alldeles

Här ovan står Hedda Karlsson framför sin tavla med
fiskar. Den hänger på hedersplats hemma i hennes kök
och minner om tider som varit. På motstående sida
hänger näten på tork i Tjustviksviken. Bryggan är Svin
uddens brygga.

söndersliten ... å stod man då vid Gustavsbergs kaj å de
va fullt me folk där, då va de inte roligt.
- En båt vi hade va de rätt roligt me. Fröken Vadin

hade köpt sej en båt, men så blev det väl slut me den hon
skulle dela den me så hon lotta ut den. En kväll när vi
hade vart nere i Gustavsberg å roat oss - de hände ib
land de me innan vifick barn, så kom de en ochfråga om
vi ville köpa en båt. De var en uppasserskapå Fyran som
hade vunnit båten på sin lott. Nu ville hon sälja den till
oss. Ja de vore ju bra för vi hade ingen liten båt. Så vi
gick ombord å köpte båtenför 22 kroner men så tyckte
hon allt att hon skulle ha 50 öreför lotten också, å de
fick hon.
- När vi börja fiskafanns de gott omfjällfisk i Bag

gen, abborrar, fina abborrar. Ål och sik kunde man få
på nät - vi hade nätena utmed land ... di går upp å
sparkar i land precis som löjorna när di leker i novem
ber. Såfick manförr men nu är de ingenting me de hel
ler ... å simper e de visst inte mycket heller. På hösten
dåfick vi ingen strömming, då gick dom nerpå botten å
då sätter man ner lite granna från botten ... men på
mitten så sjunker de ner å dåfick man upp hela buskar
av simper . . . Vi hade två strömmingstunnor fulla me
simper en gång. Då satt vi en hel natt Axel åja och ren
sa, han klippte och ja rensa. Sen va ja ner till Gustavs
berg å sålde. Man fick en krona tjogetför rensade sim
per. En gångfick vi en tumlare i Bldtviken, i noten, den
skicka vi till museum, nej defick vi ingetför, men vifick
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Underförsta världskrigets svåra livsmedelsbrist blevfis
ken mer än begärligför gustavsbergarna. Strömmingen
nästan slets ur händerna påfiskarparet Axel och Hedda
när de någon gång hann att sälja framme i samhället.
Hedda berättar att folk stod i kö hela natten utanför
själva fiskeplatsen för att komma åt fångsten.

Det härfotot av Hedda och Axel togs 1934 utanför det
nedbrunna huset på Svinudden.

en femma av Stockholmstidningen.
- Vi kundefå en lax ibland - en midsommarafton

fick vi en laxpå 11 kilo. Den skulle Brukspatron ha, den
fick vi inte behålla, de va förfin matförfiskare .. .fast
de e klartfick vi en mindre då och då och ingen såg de,
så behöll vi den allt å koka eller grava minns ja att ja
gjorde.
- En gång fick vi makrill på skötarna, de va ju en

sensation och sälarna var svåra och gjorde sönder nä
ten och åt upp strömmingen så bara skallarna satt kvar i
maskerna.
- 1929 blevja sjuk i blindtarmen och höll på att dö

men jag klara av de ... så närja kom hem så kom hov
jägmästarn å sa att "nu har Hedda varit sjuk och nufår
hon inte gå dessa långa vägar så nu bygger vi på Svin
udden åt er. "De vaju bra på sätt å vis men stugan vaju
så liten och ingen brunnfanns de. När vifick takrännor
efter flera år blev det ju bättre för då kunde vi samla
regnvatten. De va värst me tvätten. Jafick ta med mej
vatten från Gustavsberg när ja var inne å sålde ström
ming.
- När Jansson i Höjdgatan fick pump fick ja köpa

hans femtilitersjlaska ... de va bra, då hämta jag vat
ten i denfrån Stenhusets pump men de va besvärligt när
de blåste för då skvalpa vattnet ut i båten ...

Hedda sålde strömming i Gustavsberg mellan
1915-1946.

- Jag stod i båten vid varma rännan å sålde ström
ming. De va en liten brygga där me räcke och där gick
folk å köpte strömming. Sen stodjapå torget och gick de
dåligt å sälja så togja skottkärran och drog kringpå ga
terna och sålde.
- Underförsta världskriget då var det hemskt ... då
fanns det ingen mat här, vi fick dra not både sända å
varda, natt å da och ändå blev det inget kvar att åka in
till Gustavsberg me. Folk kom ut klockan 2 på natten
och vänta på strömming - hela backen va svart avfolk
- ja va me om att de togfisken direkt ur noten - å de
kom massor me båtarålåg runt våran båt när vifiska, vi
fick en krona valen fast de tog fem, sex kroner inne i
stan. Vifick inte sälja annat än här och till de priset de
hade Odelbergarna bestämt, de stod i arrendet. De va
tillsagt på båtarna att di inte fick ta medfiskfrån oss.
- Men alla kunde ju inte stå ute hos oss halva nat

ten å vänta på att köpa så det blev ett liv inne i Gustavs
berg när vi inte kom. Så en morron kom hovjägmås
tarn . . . några pojkar hade rott ut honom från Brå
valla-stranden till de ställe där vifiska ... han tala om
för oss att de skällde i fabriken för de inte fick nån
strömming. Ja va ska vi göra, sa Axel, å visa honom att
hela backen vafull avfolk,jafår inget över. Skajag väg-

10



ra dom å kåpa? Nä, de tyckte inte hovjägmästarn men
sen blev det så bestämt att Samuel Svensson å en tillfick
hämta strömming hos oss å sälja i samhälletför 1 20.
- Vi fick ju inte så många låder åt gången ... å en

val varju 80 stycken å på våren va di stora ochfångsten
förslog inte så långt. De va nog svårt me maten, defanns
ju ingenting å köpa å spanskan gick men vi klara oss ...
- FJe har varit många tjuvflskare i farten under

årens lopp. Kom man på dom ville dom slå en i skallen
eller skjuta en - en gång släpa ja me mej några från
Gustavsvik - ja fick hjälp av en som tälta bredvid oss,
Kjell hette han, dom va så arga så de va inte roligt men
följa me fick dom. Fjärdingsman Söderberg kom ner
förståss å plocka av dom kast- och metspö,ja han la be
slag på alla deras fiskedon å sen kom landsfiskalen
me ...
- På vintern när isen låg blev det inget fiske och in

gaförtjänster. Dåfick vi leva av de vi tjänat på somma
ren. Vi bruka ha en gris och potatisfick vi sätta hos svå
gern på Nyvik ... vi köpte socker å mjöl å sånt där som
höll sej i stan på en gång så vi slapp handla så ofta, det
varju så långa vägar. Spark hade vi ju men de va inte
alltid de gick att använda den.
- En gång minnsja underförsta världskriget, så ha

de vifått löfte av en bondepå Ingarö attfå kå'pafläskför
5 kroner kilot. Men fram mot midsommartid kom han
och sa att nu skulle han ha tjugofem kroner kilotför de
fick han av stockholmarna - men då fick de vara.
- På den tidenfor man till stan och köpte smågrisar

vid Mälarbåtarna ... så jag for in och köpte en liten
suggaför 130 kroner ochjag hade med mej betalningen i
ko-tier, de va papperspengar som bara va värda en kro
na å skepparn blev så argför hanfick ju räkna en hög
som närapå var stor som grisen.
- Men de va inte lätt å samlaföda till grisen. Vifick

plocka nate och nässla, gräs och halvrutten potatis, vi
hämta matavfall vid Värdshuset och så fick vi ge den
fiskspad ... så de lukta fisk när vi stekte fläsket sen,
men va gjorde de, de va härlig mat när man var hung
rig.
- Vem som bruka slakta? Ja, de va Gustavsson i

Farsta eller Stålkrantz, sen blev det John Karlsson i
Södra Kullen i flera år och efter de kom Johansson i
Värmdö ...
- Ja allting harju gåttfast de va besvärligt många

gånger. Värst var det nogpå Viktorsberg ... defannsju
inga riktiga vägar däruppe ... Två barnfick vi, Erik och
Svea. Axel dog 1948 och Svea dogför tio år sen. Det var
hårtfast alltfår gå över. Barnbarn harjag6 stycken å 3
barnbarnsbarn. Nu har jag det fint med egen lägenhet
och pension såjag klarar mig, så länge manfår ha häl
san och kan bo så här är det bäst.

EDLA SOFIA

Bildorientering
Efter gamla Värmdövägen, som sträcker sig från
Betsede till Västra Ekedal på Gustavsbergs ägor,
finns tre milstolpar och detta är en av dem, men vil
ken?

Sök och finn. Tag en stärkande promenad eller
cykeltur på en vacker väg. En fotografiktavla utlo
vas som första pris och svaret kan sändas till re
daktionen. Lycka till!

Hilding Engströmer
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GUBBEN PJÄS
BÅTSMAN PALM Det har sina sidor att inte vara infödd Gustavsbergare

när man skall hitta rätt blandgubbar, smeknamn och ci
tat från äldre tider. Gubben Pjäs blev förväxlad med
båtsman Palm iförra numret. Nu har Torsten Rolf rett
ut sammanhanget och vifick en kärkommen anledning
att åter visa gubbarna och deras stugor i Gustavsberga
ren.

Här ovan står gubben Pjäsframför sin stuga och om ho
nom berättar Torsten följande:

Detfinns en väg i Lugnet som heter Bäckstigen. Där låg
på 1800-talet och fram till sekelskiftet en stuga där
gubben Pjäs bodde med sin gumma.
Bäcken, som då var kraftig och rann ner till Skeviksvä
gen i små vattenfall, kallades ända tills Lugnet byggdes
för Pjäsafallet.

Det hände en gång att gubben Pjäs fick köra hem sin
gumma sovande från Värdshuset på stabbkälke. Till
frågad om det hänt någon olycka svarade han: "Nu har
min harpas toner tystnat".

Ja de var gubben Pjäs och här bredvid står båtsman
Palmframför Rutens torp, han somfällde de bevingade
orden," det man vet mer än en oxe, lider man men av".
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JUBILEUMSFESTEN 14 juni 1975
Vårt jubileumsår har hållit sej med den varmaste som
maren sedan Anders Celsius, uppsalaprofessorn, astro
nomen, uppfann den 100-gradiga termometern. Det var
länges~n, han levde 1701-1744. Så i sommar kunde vi
firat många utefester med den behagligaste temperatur.

Emellertid vart det beslutat tidigt, att den 14 juni skul
le bli vår gemensamma festdag i Gustavsberg. Festkom
mitten räknade med fin sommar och solen sken och flag
gorna rörde sej lojt kring Farstaviken och i samhället.

Alla skulle vara med på kalaset. Alla anställda var in
bjudna och 200 pensionärer - självskrivna, dom har ju
verkligen hållit oss igång. Många mötte upp på dom oli
ka aktiviteter, som fyllde en varm och skön lördag. Till
familjefesten var 1450 vuxna och 825 anmälda barn och
fler kom. I kvällsfesten deltog ca 2 100 personer.

Kl 12 kom Gustavsberg VII in, full med besökare,
som möttes av musik. Det var blåsorkestern MESSING
EN från Stockholm, som för dagen tagit över det musi
kaliska ansvaret från vår egen Blåsorkester. Alla an
ställda skulle vara helt fria den dagen!
Torsten Rolf hälsade VÄLKOMMEN via högtalare.

Gustavsbergare blandade sej på Keramiskt Centrum
med båtlasten av besökare: Musiken spelade, det dracks
kaffe i Cafe Gustavsberg, man vandrade runt, tittade,
träffades, småpratade, umgicks under en avspänd stäm
ning - inget jäkt, ingen brådska den dagen!

Men visst fanns det många som hade fullt upp att hål
la igång allt! Utan dom hade det ju inte blivit någon fest!
Tack för det!

Så drog sej dom flesta ner till stränderna, det skulle bli
flyguppvisning och fallskärmshopp över Farstaviken.
Flygkapten Björn Löwgren, med avancerad flygning
som hobby, gjorde en fin och spännande uppvisning i ett
silverglänsande plan, slankt som en slända.
Fallskärmshopparna tillhör Stockholms Fallskärms

klubb. 3 killar och en tjej gjorde två omgångar preci
sionshopp från 1000 m höjd. Dom var fantastiskt skick
liga på att lotsa sej ner precis dit dom skulle.

Som slutkläm på en fin uppvisning kom John Thoren
hoppande med en stor blomsterkvast, som helst skulle
överlämnats till en dam, men ingen fanns att tillgå. Där
var många flickor, men inte just den flickan. Så Torsten
Rolf fick ta emot uppvaktningen på allas vägnar.
Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen och Flygope

rativa kontoret hade givit tillstånd till uppvisningen. Po
lis och brandkår stod redo, men kunde förbli endast
åskådare - lyckligtvis. Mycket folk var det runt strän
derna, men inte ens polisen kunde ge någon publiksiffra.
Vi var så spridda och rörliga - men många var vi.

Så var det alla barns tur att ha egen fest med mam-

mor och pappor på Farstaborg. Fler kom än som var an
mälda. Det blev liksom bara så att man följde med
strömmen, när luftfesten var slut.
Det var roligt att se Snubblarna från Skillingaryd hop

pa, studsa och snubbla, att se barnen leka på studsmat
torna innan spektaklet började. Dom skulle säkert gär
na ha en sådan uppsättning grejer att roa sej på.

Men så fick dom bli åskådare. Av Nacka Hembygds
gilles Folkdanslag fick barnen hjälp med dans och mu
sik. Tyvärr fick man inte se så mycket av dansarnas
egen dans. Dricka saft och krossa porslin fick man gö
ra, om man var liten. Och prata med Drutten och Kro
kodilen och Trollkarlen.
En liten vilopaus blev det innan vuxenfesten på Farsta

borg började. Vädret var fortfarande snällt. Det var me
ningen att hela dagen skulle hållas klar!

"Mina vänner" sa Bo Broms och hälsade oss alla väl
komna. Han gav lite historisk bakgrund till vår "gamla"
fabrik och skaldade om två av sina "föregångare", Her
man Öhman och Wilhelm Odelberg. Och om den senare
lät det så här i en travesti ("skämtsam förvrängning av
diktverk") av vår nationalskald Easias Tegner när han ta
lar om Gustav III.
Det låg ett skimmer over Wilhelms dagar,
silikosfarligt, patriakaliskt, odemokratiskt om ni vill,
men det var kraft däri
och hur du klagar
var stodo vi,
om han ejfunnits till.

Och B.B fortsatte med att tala om det gamla mid
sommarkalaset som vi den kvällen upplevde på vårt mo
derna vis - annorlunda, än det vi hört berättas om.
Om framtiden vet vi att den är föränderlig, att vi har

chanser och risker i Gustavsberg. Våra produkter och
det vi står för ger oss en tro på vårt arbete, på det sam
hälle vi lever i och den mänskliga atmosfären. Med de
visen "Gustavsberg i våra hjärtan" slutade Bo Broms.
Då gick bollen till Lasse Lönndahl, som sjöng och de

lade ut rosor till lyckligt lottade damer.
Det bjöds på helstekt får, som vändes över eldar av

skickliga kockar. Det gav ögonfängnad under väntan.
Mätt och glad kunde man bli. Så blev det dans till Leif
Kronlunds orkester. Musiken passade utmärkt till den
övervägande s k mogna ungdom, som famnade varann i
den ljusa natten.

Inte förrän framåt fyratiden sägs det att det var tomt
på fotbollsplanen, som klarade sej ganska bra, mycket
tackvare presenningar under borden. Och vår gemen
samma festdag hade blivit ett minne.

Margareta
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EIT BILDSVEP
över jubileumsfirandet

den 14 juli
Spänstiga Snubblarna var roliga och skickliga när dom hop
pade och ramlade om varann utan att göra varann illa. Barn,
mammor skrattade hjärtligt åt dom vid barnfesten på Far
sta-borg.

Innan dess hade MESSINGEN spelat välkomst/ålar när
Gustavsberg VII kom i hamn med besökare på Keramiskt
Centrum.

Fallskärmshopp och flygplansekvilibristik sågs av många.
Planetfastnade på plåten i ryggläge. Ungafriska ögon hade
redan upptäckt det på långt håll.

Krossa porslin är härligt antingen man har en porslinsfabrik
till hands eller inte, "Små grodorna" sjunger och dansar om
kull, när Nacka Hembygdsgille spelar och leder lekar och
dans.

I kvällningen var det dom vuxnas tur att intafotbollsplanen.
Lasse Lönndahl uppvaktade damer med röda rosor, så långt
dom räckte.

Fåren stektes vid öppen eld. Efter köande kom man så små
ningom fram till maten, som var god!

Så dansades det i den ljusa natten. Säkertfortsattefesten li
te här och där fram mot morronen.

FOTO: Leif Andersson, Peter Ekroth, Hilding Engströmer
och Fröling & Paulsson. Layout: Jan Calderon.
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KONSUM• DOMUS
Konsum/Domus
Den högsommar vi såg fram emot vid tidpunkten då ra
derna i förra numret av Gustavsbergaren skrevs, har till
stor del passerat när detta skrives. Vi har ånyo haft för
månen att få uppleva en varm och semestervänlig som
mar. Detta har säkerligen mottagits välvilligt av oss al
la. Vad som kommit i kläm under denna "regnfattiga"
sommar är växtligheten i trädgårdar och natur. Vi hop
pas att inga djupgående verkningar därvidlag uppstått.
Vi önskar nu alla välkomna åter till våra butiker och vårt
varuhus. En skön semester och en fin solbränna hoppas
vi ligger med i bakgrunden.
Utvecklingen för sommarmånaderna uppvisar en fort

satt fin säljutveckling. Trots den varma och badstimule
rande väderleken synes köplusten ha varit mycket fin.
Såväl maj som juni månader har haft höga försäljnings
tal, men juli ligger som vanligt på topp, där varuhuset
överskred 7 milj. kronor och föreningen som helhet nåd
de omkring 8,5 milj. kronor i försäljning.

Första halvåret 1975
Försäljningen under årets första halvår uppgår till 33,9
milj. kronor vilket innebär en ökning med 15,4 %. Detta
relativa ökningstal ligger intill regionens tal och en bit
över riksmedeltalet under samma period.

Uppnådd säljutveckling är glädjande och innesluter
även en ökning i säljvolymen.

Bedömer vi första halvåret får vi notera att kostnads
sidan visar en stark stegring där personalkostnaderna
ger ett väsentligt utslag. Uppnådd säljutveckling bidrar
på ett positivt sätt att neutralisera en del av kostnadsök
ningen. I övrigt synes intäkterna i form av marginal lig
ga på en relativt lägre nivå än motsvarande period förra
året. Ökade kostnader och utebliven inkomstförstärk
ning styr mot samma håll och det som ensamt verkar po
sitivt -ur resultatsynpunkt är säljökningen. Totalbilden
för första halvåret ger därför besked om en lägre resul
tatnivå än föregående år.
Den prisjustering som handeln träffade överenskom

melse med SPK om för att få en viss kompensation för

kostnadsstegringarna, har inte på allvar börjat verka för
rän i juli månad. Vi kari därför motse en positiv verkan
under andra halvåret. Får vi därtill en god säljutveck
ling ger också detta en fortsatt positiv verkan.

Vi får ändå vara nöjda med uppnådda tal i vår för
ening och vi ser också framåt med tillförsikt.

Varuhuset Domus
I tidigare sammanhang har redovisning lämnats om pla
nerad om- och utbyggnad av varuhuset. Anledningen till
denna åtgärd hänför sig till nödiga behov att klara re
staurangen, kassafunktionen, informationskassan och
flera andra funktioner i huset. Planerna för denna åt
gärd är nu långt framskridna och en igångsättning av
arbetet blir aktuell i höst om nödiga tillstånd erhålles. Ut
byggnaden kommer att ske över nuvarande innerparke
ring och kommer restaurangen och föreningens kontor
att förläggas i ett övre plan. Arbetets genomförande
kommer säkerligen att ge störningar på flera olika sätt,
men vi hoppas att desamma ska klaras med gott humör
och tolerans med tanke på att vi får ett ännu bättre och
funktionellare varuhus.

Konsumentkongress 1976
Det är nu dags för Konsumentkongress igen. Denna
kommer att gå av stapeln i Göteborg 1976. Dessförin
nan kommer en intensiv studieverksamhet att bedrivas.
Denna Konsumentkongress innesluter även övriga folk
rörelser som HSB, Riksbyggen, OK, Reso m fl och kom
mer studieverksamheten att inrymmas i en kurs beteck
nad Gemensam kurs.

Självklart kommer även övriga intressanta och aktu
ella studiekurser att aktualiseras, men tyngden kommer
att ligga på kursen som bildar underlag för Konsument
kongressen.

Vi hoppas på en sedvanligt god uppslutning från våra
medlemmar i höstens studier. Kontakta gärna Henry
Ericson, Konsum eller Elsa Johansson, Lugnet, telefon
302 01.

PAN

HÅLL NATUREN REN
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Det var den sommaren
då vi hade vdrmebiilja
Året var 1975, värmerekorden rasade och vi fick gå 200
år tillbaka i tiden för att hitta maken till solsken. När ter
mometrarna på Skeviksgatan, i Hästhagen och Björn
kärret visade över 35 i skuggan då slutade vi att tala om
1955 som vår livsålders hetaste sommar. Att resa till
sydliga länder för att försäkra sig om bad och sol blev
överflödigt, men det visste ju inte beställarna i februari.
Detta var sommaren då värmen även inföll under indu
strisemestern. Sommaren som bjöd på ljumma, ljuvliga
kvällar då ingen ville lägga sig och många inte kunde
sova för att även nattvärmen var hög.
Getingar och humlor uppträdde i imponerande antal.

Drunknade i saftglasen och klamrade sig fast vid blom
kalkarna, rusiga av nektar, flera på varje blomma.

Bjorkarna lekte senhöst
och gräsmattorna gulnade. Alla de lovande hallonsnår vi
hittade under TRIM-orienteringen på våren, stod torra i
ökenraviner och rasslade missmodigt i sommarhettan.
Den sommaren då det blev för varmt för myggen men
kräftorna var välmatade och talrika i Ösbyträsk och vi
hade, som vanligt, missat anmälningstiden tillsammans
med cirka hälften av alla dem som känner sig kallade.
Det är förvisso den innersta hemligheten med det gläd
jande faktum, att kräftfiske under trivsamma och givan
de former fortfarande kan arrangeras i samhället, tacka
oss (också).
Den dag då vi alla hinner fram med anmälningsbud,

blir efterfrågan sjufallt större än tillgången på fiskeplat
ser och man får ta till lottning eller annan utvärdering,
för att få fram de utvalda.

Det är som att dra luffarbloss
detta att lyssna till 1975 års berättelser om kräftfisket
vid Ösby stränder. Sällan var mörkret så vänligt, månen
så lysande, kräftorna så jättestora (rekord 32 cm.) som
under denna sensommar. Det är väl inte utan att avun
dens tagg sitter i själen och skaver när man tänker på
vad man gick miste om. Man minns ju kräftfiskekvällar
som tillhörde sommarens höjdpunkter, fast den första
höll på att bli vår sista.

I vårfamilj behövs det ett majoritetsbeslut
för att det överhuvudtaget skall bli kräftfiske. En viktig
rösträttsinnehavare inom familjen ligger av födsel och
ohejdad vana mera åt surströmmingshållet. Den första
gång vi kommit fram till beslut och lyckats att passa an-

mälningsdatum var alla debutanter. Vi fick en natur
skön inmutning i den östligaste delen av Ösby, mot So
fielund. Med skinksmörgåsar och hembakt mutade vi en
av sönernas kompisar att följa med som "expert". Kil
len hade en gedigen kräftfiskebakgrund, kräftfiskare i
minst andra generationen.

Kvällen var kall, farande regnmoln skymde månen,
det var många fiskeperioder mellan oss och premiären,
kanske också kräftor lär sig att akta sitt skal, inte en
kräfta lockades av vårt fina bete. Familjen var dock full
av allehanda förväntningar och uppmuntrade varandra
med glada tillrop ända tills skymningen föll och regnet
strilade.

Stämningen sjänk när kräftornas
kallsinnighet,
mörkret och kylan sökte oss, vi tände en eld och kokade
starkt kaffe till smörgåsarna. En efter en släcktes de an
dra eldarna· runt viken, fiskeplatserna verkade bli lika
tomma som våra kräfthåvar - skulle vi bli ensamma i
mörkret. De enda som fortfarande jobbade oförtrutet
med håvar och beten var den yngste och hans kompis
och si, fliten belönades, sju kräftor plockades in och
lyckligare än vi kunde ingen vara. Till elva måste vi vara
åter och kontrollmäta fångsten. När vi närmade oss "in
vägningen" försvann sonen och hans kompis. Vi för
stod dem - komma med sju kräftor när man får ta fem
tio. Försiktigt smög vi fram och visade vår fångst för den
kontrollmätare som såg snällast ut.

"- Har du sett på fan", hojtade han, "de va nästan re
kord. Här gav dom upp tidigt för att dom fick ingenting
alls. En va nyss här med tre."
Ja så hade han räddat den här familjen från att tappa

ansiktet och lusten att kämpa vidare ett gynnsammare
år, men som sagt, rekordåret 1975 gick vår näsa förbi
evad det gäller kräftfiske.

So/sommaren vid Farstaviken
upplevde vi till dess sista minut. Under de fåtaliga blåst
och regndygnen var vi på andra håll i landet. Norra Bo
husläns sälta, kaprifol och endoft njöt vi av innan vär
meböljan bröt ut. Runt Siljan bilade vi i sommarens mest
välsignade ösregn. I det sköna Dalarne, gustavsbergar
nas andra hembygd sen dalkulleinvasionen på tjugo- och
trettitalet, såg vi Himlaspelet en normalkylig sommar
kväll med filtar och värmande kaffe i termos.

"För mycket och för litet skämmer allt" säger ord
språket vi fick övernog av sol och torka. Det hade räckt
till två somrar. Nöjd blir man aldrig.

Edla Sofia
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Lisa Larsons "All världens barn" har hittills givit UNICEF 215.00 kr. Ulla Wickbom, klädd i Nåsdräkt, tar på
UNICEFs vägnar emot en check på summan av Bo Broms. Foto: Frank E. Watson j:r.

UNICEF
Den 3-4 maj hade den svenska avdelningen av UNI
CEF (Förenta Nationernas Barnfond, som vi skrev om i
nr 5 1974) anordnat en annorlunda information på
Skansen. Den bestod i att genom framträdanden på
Skansens stora scen ge familjeunderhållning, som också
skulle visa förhållanden, som barn lever i på olika stäl
len i världen och väcka intresse för hur barn kan ha det
och samtidigt skapa solidaritet.

Lisa Larsons serie "All världens barn", som hon gjort
för UNICEF, började säljas - inte bara i Sverige utan
också i flera länder i Europa och i Amerika - i sam
band med KF:s 75-årsjubileum hösten 1974. 20 % av
försäljningen skulle gå till UNICEF. Och i maj 1975 ha
de summan vuxit till 215,397 kr. Pengarna i form av en
check överlämnades av Bo Broms till sekreteraren i
UNICEFs Svenska kornmitte, Ulla Wickbom vid fest
ligheterna på Skansen.

Försäljningen av "All världens barn fortsätter med
kampanjer både i Sverige och Europa - Tyskland och
Holland bl a. Och alla parter hoppas på ytterligare en
kvarts miljon att lämna över till UNICEF så småning
om.

RÄDDA BARNEN
Föreningen Rädda Barnen, - internationellt samarbets
organ för hjälp åt nödställda barn, - bildades 1920 un
der medverkan av Röda-Korskornmitten. Både Röda
Korset och Rädda Barnen har sitt huvudkvarter i Gene
ve liksom FN :s Europacentral och många andra inter
nationella organisationer.

I Sverige bildades redan 1919 en Rädda Barnen-för
ening. Ordförande i styrelsen är nu Ulla Lindström. I



Sverige finns 28 länsförbund, 331 lokalföreningar med
sammanlagt ca 2.000 förtroendevalda styrelseledamö
ter och det är på deras frivilliga, oavlönade insatser, som
den lokala verksamheten bygger.

Under 1974 fick RB drygt 22 milj. kr - genom års
avgifter,· insamlingar och andra aktiviteter - att för
medla till "barn i nöd".
För att öppet redovisa det ekonomiska läget har RB

beslutat att i år trycka årsberättelsen i medlemsbladet
Barnen och Vi, som går ut till alla medlemmar - i år
95.000. Blir du medlem kan du där läsa mycket annat in
tressant om hur RB arbetar över stora delar av världen.

I allmänhet tänker vi väl mest på katastrofer av olika
slag i U-land, när RB kommer på tal. Men 1972 beslöt
styrelsen att också barn i Sverige skulle kunna få hjälp.
Det gäller "barn som far illa". Barn som Barnombuds
mannens jourverksamhet inriktar sej på. Även invan
drarbarn, som vi har så många nu, är inbegripna i RB:s
verksamhet.
RB:sjourtjänst som under 1974 hölls öppen alla var

dagar under kontorstid fick 67 anmälningar rörande ett
hundratal barn. Många av dessa anmälningar fordrade
många och upprepade kontakter med anmälaren, vars
anonymitet kunde skyddas.
När det gäller invandrarbarn är syftet med opinions

arbetet att skapa och öka kunskapen och förståelsen om
invandrarproblem.
Förebyggande av barnolycksfall är en annan viktig

fråga, som Samarbetskommitten mot barnolycksfall ar
betar med.

Ordförande i Rädda Barnens lokalföreningen i Gus
tavsberg är Gunnar Mattsson.

RÖDA KORSET
Röda Korset bildades 1863 i Geneve. Initiativet kom
från schweizaren Henry Dunant, som under krig i Itali
en började hjälpa sårade soldater. 17 nationer var re
presenterade och beslöt att beskydda dom nationella rö
dakorsföreningar som skulle bildas. Året därpå antogs
den första Genevekonventionen om skydd för sårade i
fält.
Svenska Röda Korset bildades 1865 och har i dag över
en halv miljon medlemmar.

Internationella RK består dels av alla RK-föreningar
och Internationella RK-kommitten och RK-föreningar
nas förbund (Ligan). Kommitten består av 25 schweizis
ka medborgare. Den verkar som neutral medlare i krig
och övervakar att Genevekonventionerna följs och har
ansvaret för hjälpverksamheten under konflikter.
Genevekonventionerna är nu fyra: en ang sårade och

sjuka i fält, sjökrigskonventionen, krigsfångekonventio-

Lisa och Danny Kaye tillsammans vid den middag, som
Svenska Handelskammaren gav for Danny Kaye i de
cember forra året. Foto: Kjell Johansson.

nen, som rör fångars behandling. Tortyr, biologiska ex
periment och mord i alla former fördöms. Civilkonven
tionen gäller civilbefolkningen under krig. Den överva
kar utväxling av krigsfångar och efterforskar fångar och
försvunna under krig. I Geneve finns ett kortregister
med 45 milj namn på försvunna. Också Sv.RK:s cen
tralstyrelse medverkar i efterforskning och familjesam
manföring.

Sv.RK omsätter ca 85 milj. kr. varje år, som kommer
in genom insamlingar, gåvor, anslag från staten, kom
muner, landsting och medlemsavgifterna bl a.
När det gäller insamlingar skall pengarna gå till det

ändamål, som givarna avsett. Medlemsavgifter och sär
skilda anslag används till behövande över hela världen.
Dom representerar ett värde av ca 10 miljoner per år.
Flera kommuner och landsting ger bidrag till social och
hälsovårdande verksamhet inom dom olika distrikten
och lokalorganisationerna.

Ordförande i Röda Korset är Kerstin Banck-Bellan
der.

Om Du vill bli medlem i Rädda Barnen ring Gunnar
Mattsson, tel 306 80 - i Röda Korset ring Kerstin
Banck Bellander tel 325 22 eller Margareta Hald tel
318 72.

M.H.
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Michael Sjölund 9 a, Ann-Kristin Johansson 9 b och Kristin Norman 9 f, erövrade i år AB Gustavsbergs resestipen
dier till England och Tyskland.

Till England och Folkestone reste ocksåfabrikens stipendiat, Karl-Erik Skog och genomgick en konversationskurs.
Stipendiat var också Susann Hernesniemi. Hennes mål var Malta, där hon pluggade engelska. Bådaförsäkrar att
kurserna var bra och vistelsen utomlands trevlig och minnesvärd.

Susann Hernesniemi. Foto Leif Andersson Karl-Erik Skog
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Nytt förpackningspris Tio fick diplom
AB Gustavsbergs Fabrikers nya emballage för tvätt
ställ, som tidigare belönats med ett skandinaviskt för
packningspris, har åter uppmärksammats. Den här gån
gen med ett "Certificate of merit" som är ett europeiskt
förpackningspris, som delas ut av "European packing fe
deration" en organisation, som varje år från hela Euro
pa väljer ut och belönar de förpackningar, som man an
ser har meriterat sig genom speciellt nytänkande. I detta
fall har juryn bl a uppmärksammat den minskade voly
men som ju innebär besparingar vid lagring och tran
sporter.

Tack
Ett hjärtligt tackför vänlig hågkomst, som gjorde min
50-årsdag till oförglömligt minne.

Thorsten Drewert

'Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Skogs
fors bruk AB samt till mina arbetskamraterför all upp
vaktning på min 50-åriga anställningsdag.

A lian Nilsson
Reftele

I tre år har tio arbetsledare/arbetsledaraspiranter gått
igenom en kurs och vid kursavslutningen på Strandvik
den 30 maj, fick var och en ta emot VÅR GÅRD;s-di
plomet som bekräftelse på sin formella kompetens. Dom
tio var:

Edmund Sandström, HPF
Verner Eickele, HPF
Roland Eriksson, HPF
Jan-Erik Ekfors, HPF
Veikko Kaasinen, UHV
Åke Gustavsson, SPF
Sven Björkman, SPF
Folke Andersson, SPF
Arvid Olsen, BKF
Karl-Axel Karlsson, BKF

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker och arbets
kamraterför all vänlig uppvaktning på min 50-årsdag.

Sture Norlin

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning, arbetskamrater, släkt och vännerförpresenter och
blommor på min 60-årsdag.

John Wikner

Gäddan i Slottsviken
Xn lönar det sig att fiska i Farstaviken. Påförsomma
ren drog Nils Axelsson upp denna imponerande gädda i
Slottsviken, 18,6 kilo och 130 cm lång. Vilkenfångst, re
na drömmen för varje inbiten fiskare.

Gustavsbergs schackklubb
Klubbmästerskapet 74/75 blev hårt in i det sista. I sista
ronden mötte Ivar Norin med de vita pjäserna förra sä
songens KM-mästare, Hans Ericson. För att vinna tur
neringen var Norin tvingad att vinna. Efter 4 timmars
spel och ett av turneringens hårdaste partier slutade det
ta med remi. Därmed blev båda obesegrade.

Resultat av KM: 1 Hans Ericson 9,5, 2 Ivar Norin
9,0, 3 Johani Karlström 7,5.

Månadsblixten vanns av Hans Ericson.
Säsongen 75/76 startade fredagen den 12 september.
Spellokal är ABF:s lokal, Renvägen 14 (på gaveln en

halvtrappa ner). Om du inte hade möjlighet att börja den
I 2 september, så hör av dig ändå. Ring Ante Lindström
31016 eller Ivar Norin 31891.

Ställ upp och prova dina kunskaper. Du är antagli
gen bättre än du tror.
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Ovan: Två PLF-are avtackades strax före semestern i
närvaro avfabrikschef och arbetsledning. Det var Anna
Bergqvist med 27-årig tjänstetid, och hon har hela tiden
varit PLF trogen. ·

Aina Österberg har varit hos oss i flera omgångar, och
då jobbat på HPF, men sedan 1965 tillhörde hon PLF:s
efterbearbetning. Vi önskar dem båda en angenäm pen
sionstid! Foto Leif Andersson

FEM SOM GÅR
I PENSION

Nedan t. v. Ernst Bäckström (Bäckis), t. v. med 35 tjän
steår kom till Gustavsbergfrån Alnön utanför Sunds
vall. Han började som AK-jobbare med att bygga nya
Lagnövägen. Kom sedan till byggmästare Göransson
som bergsprängare. Bäckis har varit med och sprängt
för deflesta husgrunder här, Höjdhagen bl a. Han är id
rottsintresserad, skidlöpare, Vasa-loppsåkare ochfram
för allt - Radhusmästerskapsarrangör i mer än 25 år.
Måtte hälsa, krafter och idealitet hålla länge än. Lycka
till med ''friheten"!

John Johansson (Värmlands-Johan) har varit bygg
nadsarbetare hos byggmästare Göransson och Hånell
sen 1947. Nufår han tid att ägna sig åt sitt Höjdhagen
hus och sin täppa. Vi önskar varmt attpensionstiden blir
givande efter ett långt arbetsliv!

Nedan. Olga Olsson har arbetat härfleraperioder. Bör
jade redan 1942, har varit städerska och sortererska.
De senaste 13 åren har hon jobbat i lunchrummet på
BKF. Å·r småländska till börden och vet säkert attfylla
ut pensionstiden med trivsamma sysselsättningar, som
att passa barnbarnen t ex. i hemmet vid Grindstugatan.
Lycka till! Foto Peter Ekroth
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vår företagsnämnd genomförde årets studieresa den 23
maj. Farsta anhalt var Örebro, där distriktskontoret be
söktes. Därpå besågs "Wadköping", varpå lunch in
togs. Nästa resmål, Rammars Glasbruk, var ett för del
tagarna välbekant företag. (Vår fabrik tillhörde tidigare
samma koncern, PLM.) Industrier av den här dimensio
nen imponerar alltid på besökaren, även om titten för fle
ra av deltagarna "gick i repris". Utvecklingen inom
branschen har minnsann inte stått stilla sedan 1969, året
då vi sas separerade! Återresan ställdes genom Söder
manland, varvid middag intogs på Sundbyholms Slott,
innan de belåtna bussresenärerna återsåg hemorten.

Vid nämndens junisammanträde presenterades en för
andra kvartalet positiv utveckling av våra "kurvor".
Den 'flytande' prisnivån på det rostfria materialet stäl
ler dock till med en del problem. Förslagsbelöningar till
delades Kenneth Jansson och Einar Eriksson (gemen
samt) samt Elis Westman.

Efter sammanträdet företog ledamöterna med damer
en bussresa till Engsö Slott, öster om Västerås, där vis
ning skedde och kaffe intogs.
Företaget har sedan sist uppvaktat ett par "veteraner".

Slipare Sven Träskvik, för 25 års tjänst samt förrådsman
Edvard Eriksson för 40 tjänsteår.
- GBM-klubben arrangerade den 7 juni årets KM

Mete. Tävlingsplats var denna gång Ladugårdssjön ne
danför Mölntorp. Då deltagarna efter fyra timmar åter
vände med fångsterna hade fiskebeståndet förmodligen
glesnat betydligt: 167 kg blev den totala åderlåtningen,
varav klubbmästaren ensam drog upp 25! De bästa re
sultaten, "knattar": 1. Ann-Katrin Ehnlund 1218 g, 2.
Erkki Leppälä 1111, 3. Dennis Hedberg 972, 4. Ulf
Sköld 791, 5. RolfMylläri 560 och 6. Eesa Haarala 418
g. Damer: 1. Pirjo Ehnlund 2812 g, 2. Aune Leppälä
1875, 3. lrja Mylläri 1840, 4. Carita Ehnlund 818 g. Fa
miljemedlemmar: 1. Brittlnger Stillman 6802 g, 2. Harri
Leppälä 4712, 3. Urban Mylläri 3089, 4. Matti Kuutti
nen 2297, 5. Harriet Pettersson 1907, 6. Timo Harju
1892, 7. Peter Nilsson 1821, 8. Jan Blomkvist 1448, 9.
Laila Leppälä 1248 och 10. Kerstin Westman 905 g.
Herrar: Klubbmästare Dan Karlsson 25670 g!, 2. Pierre
Thorsen 18620, 3. Börje Johansson 16812, 4. Knut An
dersson 9555, 5. Ivar Eriksson 5592, 6. Per Eriksson
2854, 7. Sivert Wallberg 2750, 8. Evert Stillman 2400, 9.
Tommy Hägg 2267 och 10. Lennart Norr 2047 g. 97
tävlande vägde in och prisbelönades, Samuli Peltola
dessutom för största fisk: 991 g!

Klassegrarna i KM-Metet, fr v Dan Karlsson, Britt
Inger Stillman, Pirjo Ehnlund och Ann-Katrin Ehnlund.

Klubbens storskyttar, Sivert Wallberg och Elis West
man, har kvalificerat sig till Riksmästerskapet i Umeå
den 13 september!
- Bertil Gybrant på vår ekonomiavd tillhör våra hur

tigaste "hurtbullar": Deltog under semestern för tredje
året i det verkliga motionsprovet kring Nijmegen i Hol
land. Sträckan gäller fyra dagsmarscher i följd om vard
era 40 km! Att vederbörande återkommit i tjänsten vid
god hälsa intygar

L Johansson
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GUSTAVSBERG

Födda
3/5 Karl Fredrik son till Karl Lennart Stenqvist o.h.h. Christina

Margit Anita f. Torheden, Nelsonst. 13
4/5 Fredrik Tobias son till Valmore Sega o.h.h. Inga-Britt f. Nils

son, Björnskogsv. 56
4/5 Sofia Erika dotter till Nils Mats Gadd, o.h.h. Britt Inger Su

sann f. Öberg, Renv. 8
5/5 son till Yrjö Kauko Kalervo Heiskanen o.h.h. Irma Kyllikki f.

Jankkila, Skyttev. 17
5/5 Lidija dotter till Bosko Kovacevic o.h.h. Nada, Höjdg. 5

13/5 Mia Marika dotter till Hemmo Martti Yli-Alho o.h.h. Pirjo Ka
arina f. Tuominen, Meitens v. 17

17/5 Son till Rolf Harry Selberg o.h.h. Mona Margaretha f. Eriks
son, Älggårdsv. 22 c

26/5 dotter till Åke Engström o.h.h. Annlen Ingegärd f. Bast, skyt
tev. 21

6/6 son till Lars Henrik Persson o.h.h. Lena Kristina f. Minne
gård, Allev. 10

6/6 dotter till Adolfo Grassi o.h.h. Edda f. Farinelli, Gamle Svar
tens v. 5

10/6 dotter till Vincenzo Poire o.h.h. Lena Elisabet f. Svensson,
Gamle Svartens v. 7

15/6 dotter till Miroslav Zlatanovic o.h.h. Gordana f. Dimitrievska,
Nelsonst. 10

16/6 Anna Charlotta dotter till Daniel Bertil Ottomar Ström o.h.h.
Yvonne Margareta f. Jonsson, Skyttev. 13

17/6 son till Rolf Evert Talling o.h.h. Elsa Ingrid Elisabet f. Hen
riksson, Allev. 6

28/6 son till Kauko Juhani Saarela o.h.h. Helena Inkeri f. Uusitalo,
Hästhagsv. I

13/7 son till Tapio Matias Tikkala o. Ulla lrmeli Rolf, Nelsonst. 12
15/7 dotter till Carl Fredrik Ragnar Grönhagen o.h.h. Barbro Rose

Mari f. Frennesson, Skyttev. 20
17/7 son till RolfGustaf Pannert o. Inger Christina Björklund f. Del-

lenvall, Älggårdsv. 26 E
20/7 son till Mona-Lisa Chistina Elisabeth Wik, Farsta gärde 20
21/7 son till Eva Kristina Forsberg, Nelsonst. 4
26/7 dotter till Bengt Lennart Karlsson o.h.h. Maud Inger Marga

reta f. Johansson, Skyttev. 15
27/7 dotter till Tore Hasse Göransson o.h.h. Helena Viola f. Säll,

Ekorrv. 6

Vigda
3/5 Boris Edmund Djupdahl o. Monica Elisabet f. Wanngård

17/5 Nils Åke Olausson o. Kerstin Kristina f. Nilsson

17/5 Erik Valfrid Almer Berlund o. Anna Birgit Sofia f. Andersson
17/5 Bertil Jan Erik Larsson o. Linnea Inga-Lill f. Jansson
24/5 Luciano Mazzanti o. Lucia Kristina f. Bassetti
7/6 Jan Helmer Molund o. Gun Marianne f. Karlsson

14/6 Pasi Ensio Naula o. Dagmar Birgitta f. Wik
14/6 Tommy Sigvard Johansson o. Karin Marianne f. Andersson
19/6 Rolf Andre Hansson o. Anita Mona Elisabet f. Rundgren
20/6 Urho Kalevi Kettunen o. Auli Eine Marjatta f. Eronen
25/6 Svante Tommy Lindblad o. Anne Ly Antonie f. Metsalo -
28/6 Hans Sture Magnusson o. Barbro Anna-Marie f. Svensson
29/6 John Reinhold Fredriksson o. Kaino Sinikka Kupila f. Heikki-

nen
12/7 Heikki Antero Vessman o. Arja Helena f. Roiko
12/7 Seppo Juhani Joki o. Anita Hannele f. Roiko
12/7 Antti Johannes Hakkola o. Anne Maria f. Uusi-Pantti
20/7 Lars Gunnar Tanttari o. Kaija Kaarina f. Karhu

Döda
19/5 Gunnel Margareta Elisabet Lindberg f. Jonsson, Värmdög 4,

57 år
3/6 Knut Erik Blomqvist, Gustavsgården, 85 år

11/6 Svea Sofia Malm, Åsv. 18, 74 år
I 3/6 Carl Tage Bjurling Hästhagsterr. 5, 62 år
13/6 Eva Albertina Larsson f. Vetterberg, Övre Stenhuset, 85 år
16/6 Erik Ragnar Björkström, Meitens v. 19, 62 år
22/6 Rut Maria Norberg f. Andersson, Tallv. I, 64 år
24/6 Gunhild Maria Kropp f. Svensson, Mariaplan 6, 74 år
27/6 Ester Maria Nilsson, Gustavsgården, 80 år
30/6 Johan Hilmer Johansson, Björnskogsv. 72, 75 år
4/7 Erik Olov Leonard Mehlqvist, Munkv 3, 67 år
21/7 Karl Börje Thelberg, Grindstugärde F 34, 30 år
6/8 Karin Ingeborg Wikström, f. Vallin, Renvägen 55, 54 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA
Sön-och helgdagar kl.I I Högmässa (varannan gång, som regel, med
Nattvard.) Första söndagen varje månad är församlingens särskilda
dopdag, då Dopet är infogat i gudstjänsten kl. I I. Närmaste dopdag
blir Mikaelidagen 5 oktober, då Högmässan också firas som familje
gudstjänst och Ceciliakören medverkar. Det är önskvärt, att Dop i så
stor utsträckning som möjligt förläggs till dessa anordnade dopda
gar, som ger den bästa utformningen av Dopet.

Torsdagar kl.19.30 är det i kyrkan bön och bibelläsning.

Lördagar kl.IS Orgelmusik. Någon gång i månaden ordnas musik
andakt i annan form.

BARN-OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Barnens Kyrktimme startar söndagen den 7/9 med Familjeguds
tjänst i kyrkan kl. I! och blir sedan varje lördag kl. 10. Kyrkbilar från
Lugnet, Munkmora, Hovvägen, Terrassen, Mörtnäs, N.Lagnö och
Aspvik kl.9.40.

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

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

Efter kontorstid :
435843,435008,409490
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Ingarö församling

INGARÖ

Födda
12/6 en dotter till Bengt Gunnar Ragnar Timgren o.h.h. Gerd Inga

lill f. Söderberg från Slingerstigen 66
4/7 en son till Karin Elisabeth Rylander från Pastor Ödmans v 16

Vigda
19/5 Kurt Thomas Lindgren och Greta Inger Marianne Ömossa från

Mäster Palms v 16
17/5 Sven Alvar Furevik och Yvonne Linnea Hård från Hanskroka
28/6 Rolf Vilhelm Stenbom från Barnviksnäs och Lilian Elsa Bir

gitta Karlsson från Nacka församling

Döda
11/6 Sven Leonard Löfbom från Gustavsgården (tidigare Edsberg)
11/6 Erik Johan Forsling från Pastor Ödmans väg 6
21/6 Karl Gunnar Andersson från Baggensnäs

En återblick på sommarens verksamhet visar mycket att med tack
samhet glädjas åt:

Sommarbyn i Skälsmara samlar t ex fler deltagare för varje år. Ett
40-tal barn och ungdomar deltog i år i verksamheten och kvällssam
lingarna drog en månghövdad publik till det idylliska missionshuset.

Sykretsens försäljning tycks också kunna slå nytt rekord för varje
år. Det strålande vädret den 2 juli gjorde sitt till för att resultatet den
na gång skulle bli drygt 12 000 kronor - mest gjorde dock de oför
trutet arbetande damerna i syföreningen.

Nu är det dags att se fram emot höstens verksamhet:
Högmässa blir det som alltid varje sön- och heldag kl 11.00
Helgmålsbön hålles första lördagen i varje månad kl. 18.00
Barnens Kyrktimme varje lördag kl. 9.30 from 13 sent.
Ingarö Kyrkliga Sykrets samlas varannan onsdag kl. 13.00.
Församlingsaftnar, Studiecirklar samt övrig Barn- och Ung-

domsverksamhet presenteras i det församlingsblad som utsänds i bör
jan av september.

ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSUNDERVISNING
mottages på pastorsexpeditionen under september månad. Lektio
nerna kommer att hållas lördagsförmiddagar i lngaröhemmet fr o m
mitten av oktober fram till april-maj. Undervisningen står öppen för
alla ungdomar i skolans årskurs 7 eller äldre. Särskild inbjudan ut
sänds till alla i aktuell ålder.

Lennart Lundquist

Gustavsberg

Barnfilmklubben torsdagarna 9/10, 6/11, 4/12 i Munkmora fritids
gård kl.15-16.

Vardagsverksamhet (juniorer) i Lugnets lekskola tisdagar
kl.18-19.30 med lek, pyssel, hobby, andakt mm.

Ev. vardagsverksamhet också i daghemmet Nelsonstigen 2.

Barnfilm i Hästhagsskolan torsdag 4/12 kl.16.30-17.30 samt
hobby-och sagokvällar tisdagarna 21/10 och 18/11 kl. 18-19.30.

Barnteater kommer att övas i samarbete med SKS.

Kyrkans Ungdom startar för hösten med en återsamling av 1975 års
konfirmander den 4/9 i Ingaröhernmet, Ingarö.

Film för ungdom i Ekedalsskolan den 24/9, 5/11 och 3/12 kl.19.30
och den 18/10 blir det "frågespår" mm, som startar vid kyrkan
kl.19.30.

KÖRVERKSAMHET
Förutom kyrkokören (blandad kör) och Ceciliakören (barnkör) star
tar i höst en Ungdomskör. Körerna medverkar i församlingens guds
tjänster. Ledare för alla körerna är musikdirektör Hans Björklund,
som lämnar upplysningar och tar emot anmälningar.
Tel.08/40 49 15.

STUDIEVERKSAMHET
pågår under hösten i samarbete med SKS (Sveriges Kyrkliga Studie
förbund). Bl a en studiecirkel om London med början 9/9 och sedan
7/10, 4/ 11 och 2/12 kl.19-21 i lokal som meddelas deltagarna. Cir
keln avslutas ev med resa till världsstaden i vår.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
börjar ny termin .tisdagen den 16/9 kl.19.30 i Kristallsalen. Samling
sedan varannan tisdag. Förutvarande och nya deltagare välkomna.

Bibelstudium för ungdom den 15/10 kl.19 i kyrkans tomrum, även
den 12/11 och 10/12.

Utflykt mot "hemligt mål" den 22/10 med samling vid kyrkan kl. I 9.

Teater den 19/11 kl.19.30 i Munkmoraskolan.

Kyrkospel kommer att övas i samarbete med SKS.

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
börjar söndagen den 5/10, Mikaelidagen, med upprop i samband
med Familjegudstjänst kl.11. Ungdomar födda 1962 eller tidigare är
välkomna att deltaga.

Upplysningar om barn- och ungdomsverksamheten genom ung
domssekr. Karl-Erik Cederlund, tel.300 52 eller 08/742 24 07.

Vid dragning i Kyrkliga Arbetskretsens lotteri den 10 juni 1975 ut
föll de hemliga vinsterna sålunda: 1) Brudkista nr 6666, 2) Dukat
bord m m nr 4666, 3) Eltäcke nr 5666, 4) Handbroderat lakanset
med örngott nr 5333, 5) Handmålad tavla nr 6333, 6) Linneduk med
servetter nr 333, 7) Hemvävd löpare nr 3666, 8) Överlakan och örn
gott, handvirkad spets nr 1666, 9) Broderad kudde 45x45 nr 4333,
10) Broderad kudde 35x55 nr 666, 11) Hink med konserver nr 2333,
12) Väggvepa, blommotiv nr 3333, 13) Väggvepa.julmotiv nr 1333,
14) Hink med konserver nr 2666.

Hans Ekström

TACK
Ett hjärtligt tack till fabriksledning och arbetskamra
ter, vänner och bekanta för all vänlig uppvaktning på
min 50-årsdag.

Marina Pilotto
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PÅ LÄTI SVENSKA
Fler fårfast lön
Vilket är bäst - fast lön eller ackords-lön? Under de se
naste fem-sex åren har man talat mycket om det. Mel
lan 80 och 90 procent av medlemmarna i Metall, Fa
briks och Pappers vill att ackorden ska bort. De tycker

. att fast lön är bättre. Det är också fler som får fast lön nu
än tidigare.
Fast lön=t. ex. lön per timme, per vecka eller per må

nad.
Ackords-lön=lön för varje sak, som man gör. Den

som arbetar fort tjänar mer än den som arbetar sakta.
Raka ackord-seu. fast pris för varje sak som man gör.
Bland-ackord=20-80 procent fast lön, resten ack

ordslön.
Premie-loneea ganska hög fast lön, resten (10-15

procent) ackord.
Metall, Fabriks, Pappers etc är kortare namn förMe

tallindustriarbetareförbundet, Fabriksarbetareförbun
det, Pappersarbetareförbundet etc.
Tidskriften" Facliföreningsrörelsen har frågat 12

LO*-förbund, vad de tycker om löneformerna. I alla för
bunden (med tillsammans nära 80 procent av LO-med
lemmarna) går man mer och mer över från raka ackord
till bland-ackord och premielöner! Men nästan alla för
bunden tycker, att blandackorden bara får vara en "sta
tion" på vägen till fasta löner.

I en del förbund har man inte alls så mycket ackords
löner som tidigare. Det visar siffror för tiden 1969-74: I
Gruv gick ackordsvolymen ner från 50 till 7,9 procent, i
Pappers från 91,8 till 64, 1 och i sockerindustrin från 69
till 8 procent.
Förbunden har arbetat mycket under 1970-talet för

att få ge medlemmarna fasta löner. Nu finns det be
stämmelser om månadslöner i många avtal", t ex för
Kommunal. Trä, Pappers, Metall och Beklädnads.

Ett par av de förbund som man frågade ville ha kvar

ackordslönerna. Det var Byggnads och Livs. I Bygg
nads tycker man att ackordslönen passar bäst för arbe
tet på ett bygge.
LO* skriver bl a så här om ackordslön:
• Ackorden delar upp arbetarna i små-bitar. Arbetar
na kan själva inte bestämma, hur de ska göra påjobbet.
• Ackords-arbetarnafår svårare och svårare att tjäna
mer. Men de tjänar genast mindre, när det är stopp ifa
briken.
• Arbetarna råkar lättare ut för olyckor.
• Det blir mer stress" i jobbet.
• Man tänker bara på hur mycket man själv tjänar.
Man försöker inte hjälpa varandra.
• Ackorden gör att arbetarna inte försökerförbättra
något i arbetet eller på arbets-platsen.
• Arbetare och företags-ledning (chefer) misstror var
andra. ("De ordnar det bäst för sig själva och tänker
inte på oss!" säger man).
• Mycket tid går till att klara ackordstvis-ter (=när
man tycker olika om hur ackordet ska vara).
Det största problemet medfast lön är, att arbetarnas

löner då kan komma efter andra gruppers löner under
avtals-tiden. Man måste tänka på det, så att man kanju
stera* dem.
LO tycker att man ska arbetaför ett system medfas

ta löner. Men man ska ha kvar ackordslöner för dem,
som vill ha det.

ORDET BETYDER
"tidskrift-en-et+ea tidning som kommer ut tex varje vecka eller var
je månad.
*LO=Landsorganisationen i Sverige (från 1898). Många fackför
bund är medlemmar i LO, tex "Metall"(= Svenska Metallindustri
arbetareförbundet). Nästan alla metall-arbetare är med i Metall.
*avta/-et Ett avtal är alltid mellan två eller flera parter (tex personer
eller företag). Man förhandlar (talar) med varandra och kommer
fram till, hur man ska göra. Sedan skriver parterna sina namn på ett
papper och avtalet är klart.
*stress-en. Det är mycket stress i arbetet, tex om alla måste arbeta så
fort att de aldrig hinner stanna och prata.

Tack
För allt deltagande vid min Makes och min Faders Sven
Löjbom, bortgång och för den vackra blomstergärden
vid hans bår vill viframföra vårt tack till Gustavsbergs
Fabriker, Veteranklubben, Gustavsbergs och Jngarö
Pensionärsföreningar, Ingarö Soc.-dem.förening, Inga
rö Folkets husförening, släkt och många vänner.

Gerda Löjbom
Lennart

Ett varmt tack till alla för bidrag till cancerfonden och
för blommor vid vår kära Karins bortgång.

Gert och Gert-Ove Wikström

Vårt varma tackframföres härmed till släkt, vänner och
pensionärsföreningenför den vackra blomstergärden vid
Gunhild Krapps jordfästning.

Assar Kropp
Britt Birgit

För alla bevis på vänlighet och deltagande vid vår älska
de Ruth Norbergs bortgång ber vi att till släkt, vänner,
arbetskamrater, Gustavsbergs Fabrikerfåframföra vårt
innerliga tack.

Erik
Gullvi och Jan mfam.
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Handla konsumentiigt!

Titta på etiketten när du viiljer motionsskorl
Motionsskor i Dotnus är indelade i olika anvand
ningsområden, KFs skolaboratorium har testat och
grupperat skorna.
Motionssko i nylon, förstärkt med mockaspalt.
Gummisula och skinnklätt hälgrcpp. Förstärkt
tåparti. Blå/vit. Sil 28-46 .... .51:75

Gymnastiksko Canvas med slitstark gummisula.
Vit och blå. Stl 28-41 12:75
Motionssko Skinn med gummisula. Skinnklätt
hälgrepp. Blå/vit. Stl 28-46 . . .51:75

Axelväska Tretorn Vävburen plast. Dubbla
fack invändigt och sidofack med dragkedja.
Bärhandtag. Blå, röd eller svart 44:50

Träningsoveraller:
Herr: polyester/bomull, 4 färger.
Cl 160-170 79:- herrstl 89:-

Dam: Crepenylon/bomull,
3 färger. Stl 36-46 . . . 110:-
Barn: Crcpenylon/polyamid.
3 färger. Cl 130-160 .... 89:75
KF har tillsammans med
Svenska Gymnastikförbundet
tagit fram ett gymnastik
klädesprogram. I programmet
ingår flera olika modeller an
passade till olika gymnastik
grenar.
Bl a gymnastikdräkt i elastisk
Spinlon. Stl 36-46, finns i flera
färger . . ..... 28:75

Axelväska Puma Vävburen plast. Två
fack med dragkedja och sidofack.
Ställbar axelrem. Ljusbrun, blå. vin-
röd eller svart 25:95

Domus



Varje byggbar hyllav
sats av den större ty
pen har pla tsfor 16
fulla helryggspdrmar
eller ca 32 ringpärmar.
Den mindre hvllavsat
sen rymmer Ii resp
ca 24 pärmar.

Materia/er i hyllavsat
ser och delningsvdggar
är slagtålig polystyren
plast i hög kvalitet.

Artikelnr:
Större hyllavsats 9726, mindre hyllavsats
9725, delningsvägg till båda 1392,
golv.fotställning 9727, bordsfot 0731.

Den är praktisk och snygg i det moderna kontoret,
inte minst i kontorslandskap. Den är byggbar i fle
ra avsatser och varje hyllavsats är vridbar för sig.
Karusellen ger plats för massor av pärmar i över
skådlig placering på liten golvyta. Pärmarna kan
nås från flera skrivbord samtidigt. Hela enheten går
på hjul och är lätt att flytta. Karusellen finns också

Avsatserna är indelade
ifyra avdelningar,
vinkelställda 90° mot
varandra.

Varje avdelning har
sju spår så all del
ningsvdggarna kan
flyttas och indelningen
ändras.

Fotställningen är gjord i
aluminium och hjulen är
rullagrade, vilket gör det
lätt attflytta stället.

Pärmkarusellen-en fyndig nyhet
som bordsmodell (from våren 1976). Hyllavsatser
na finns i en större typ med yttermåtten 560 x 560
mm och i en mindre typ (from våren 1976) med
måtten 490 x 490 mm. Bägge storlekarna passar
såväl golvfotställning som bordsfot. Hyllavsatser
och delningsväggar finns i färgerna gult, orange
och brunt.
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