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Utdrag ur industriminister Rune Johans
sons tal vid öppnandet av nationalmusei ut
ställning

GUSTAVSBERG 150 ÅR

"Så vitt jag vet är det första gången vår svenska industri
så direkt blivit utställningsföremål på Nationalmuseum
som nu sker i samband med att Gustavsberg firar sin
150-åriga födelsedag. Men samtidigt tycker jag att den
na utställning ligger väl i linje med hela utvecklingen i
vårt moderna industrisamhälle. För våra industriföre
tag gäller det numera inte bara att ha en ur strikt teknisk
och ekonomisk synvinkel effektiv produktion. I lika hög
grad gäller det för företagen att ta hänsyn till männi
skornas krav på god miljö, färg och form - det estetis
ka. Man kan säga att den industriella formgivningen -
eller designen som den också kallas - är inriktad just på
att tillgodose funktionella och estetiska krav under hän
synstagande till tekniska och ekonomiska faktorer. In
dustriell formgivning rör nu inte bara de industrier som
man brukar förknippa med stort estetiskt innehåli -
glas-, möbel-, teko- m fl - utan i lika hög grad exempel
vis verkstadsindustrin." -
Rune Johansson talade också om den utredning som

gjorts inom Industridepartementet och som presentera
des förra året och visar att formgivningen, särskilt inom
mindre företag - är underutnyttjad, vilket kan bero på
bristande information om design. Därför föreslår utred
ningen att statliga stödåtgärder sätts in för att stimulera
designarbetet. En försöksverksamhet har inletts bl a i
Eskilstunaområdet, där fem industrier med produktion
av handverktyg har valts ut. Industriministern framhöll
också Svenska Slöjdföreningens och Föreningen Sven
ska Industridesigners viktiga uppgifter på detta område.
"Med dessa ord vill jag rikta mig till Nationalmu

seum, som så vällovligt tagit upp detta tema i sitt utställ
ningsprogram och jag hoppas att industripolitiken även
framöver kan få utrymme i Nationalmuseums verksam
het."
"Jag vill också rikta mig till utställningsföremålet -

Gustavsbergs Fabriker. Genom företagets framsynta
planering och skickliga ledning, dess förståelse för form
givningens betydelse kan vi här i dag beskåda svenska
produkter med hög kvalitet och höga funktionella egen
skaper samt en tilltalande konstnärlig utformning - pro
dukter som kan möta den internationella konkurren
sen."
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Det är bara att se sanningen i ögonen, vintern är före
stående. Skeviksgatans blomsterrabatter har gett vika
för frostangreppen och Grindstugatan bjuder på sin sed
vanliga mjuka höstmatta av allehanda blad i de mest
sprakande färger och i Farstaviken gungar vemodigt
några få kvarglömda båtar vid bryggorna.
Vårt Jubileumsår närmar sig sitt slut och de största

begivenheterna är till ända. Firandet av vår 150-åriga
tillvaro har verkligen gett eko i massmedia. Det har skri
vits spaltkilometer och TV har som pricken över i gett
oss en hel timma i Sveriges Magasin. Mittuppslaget vi
sar en hel del bilder från inspelningarna. Mycket var
bandat i förväg men mest direktsändes från Målarsalen.
Vi har haft stor vernissage på Nationalmuseum. en ut

ställning, "Gustavsberg 150 år" öppnades av industri
minister Rune Johansson, i närvaro av kungen, den 7
okt. Många var inbjudna och alla kom tydligen. Det blev
rekorddeltagande, så att de flesta aldrig kom fram till
öppningsceremonin utan fick avvakta i trapporna. Om
invigningen berättar Margareta och även om uppvakt
ningen av "födelsedagsbarnet" tidigare samma dag, då
blommor och gåvor strömmade in till mottagningen i
Kyrksalen.

Nio pensionärer har avtackats på Säby när sensom
maren var som vackrast. Ur 30-och 40-talens fotoal
bum har vi lånat bilder, som kommer många att minnas
sina unga år. Vi har besökt Skärgårdsmuseet i Stavsnäs
och det var en charmerande upplevelse. Med anledning
av Byggnadsvårdsåret har vi haft en utställning vid Ke
ramiskt Centrum sedan mitten av september. Den gav
oss lust att ta reda på hur det gick för vår återvunna
Mariagata, som räddats från rivningshotet och går mot
en ny framtid.
Orientering hör till Gustavsbergs stora idrotter och vi

är bortskämda med många och omfattande tävlingar i
våra skogar. En av de största gick i slutet av september,
25-mannakaveln med 52 startande lag, vår fotograf var
där.
En gustavsbergsprofil, Sven Jonasson, berättar Tor

sten Rolf om, Konsum vill locka med oss i en kurs om
"Våra folkrörelsers framtid", MöIntorp har mycket att
förtälja från Kolbäck sån och mer kan ni hitta om ni har
lust. Ha det så bra, vi ses i Julnumret som kommer till den
långa, sköna julhelgen. Vi ses!

Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 9 september 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret
kl. 13.00-16.45

Allmän översikt
Inledningsvis konstaterade Bo Broms att vårt land befinner sig
mitt uppe i en internationell lågkonjunktur, där vissa områden
drabbats mycket hårt bl a exportnäringarna. Byggsektorn har
också gått tillbaka, men starka lokala skiftningar råder. De
kommunala investeringarna har också minskat.
Nybyggnationens minskning kompenseras till stor del av

utbyten och moderniseringar. Allmänt sett förväntas en kon
junkturuppgång först i mitten eller mot slutet av 1976.
I oktober månad väntas myndigheterna genom AMS få

igång ett antal stödåtgärder, som ger positiv effekt även för
oss.
Trots den allmänna lågkonjunkturen har vi en förvånans

värt hygglig situation på vissa områden. HPF har fortfarande
god efterfrågan och ligger över budget. SPF har svårigheter
att hinna med leveranserna, men ligger något efter budget.
BKF måste fylla på sitt lager av kar något för att klara det
stopp som kommer att ske i höst p g a ombyggnaden i emalj
verket. PLF redovisar icke tillfredsställande produktion och
försäljningen har minskat.
I Oxelösund har efterfrågan på tryckrör avtagit, och vi be

höver öka lagret av normalrör.
Efterfrågan på Fristads produkter går något i vågor. Drä

neringsrören torde ej komma upp i I 975 års budget.
Mölntorp har en hygglig produktion och efterfrågan av ex

portdiskar har ökat. Tegel som byggnadsmaterial är på väg att
återvinna sitt anseende, men för Mälardalens del är Bergs
brunna idag det enda rationella bruket.
En utredning om våra produktionsresurser pågår.
Bo Ekström, YVS-försäljningen, bekräftade VD:s syn

punkter i stort och nämnde dessutom att pumparna som till
verkas av Perfecta-Silenta har en stark efterfrågan och Ru
ben Edqvist menade att den verksamheten måste knytas ännu
fastare till Gustavsbergsfamiljen.

Ha/vårsbokslut
Ruben Edqvist gav en utförlig analys av bokslutet den 30
juni 1975. Han nämnde att KF:s soliditet och likviditet för
sämrats under trycket av sämre konjunkturer. I längden går
det ej att låna upp kapital, utan en starkare självfinansiering
måste uppnås. Vårt halvårsbokslut ligger under budget, men
en förbättring gentemot l :a kvartalet har skett. Fortfarande är
vi mycket beroende av att våra största enheter, SPF och Fri
stad går bra.

Justerad prognos för 1975 och 1976
Ruben Edqvist omtalade att vi gör täta ombedömningar av
våra prognoser och för 1975 och 1976 har vi tvingats revide
ra prognoserna nedåt. Bo Broms menade att lågkonjunkturen
avspeglar sig i våra revideringar, och Ruben Edqvist fastslog

att vi måste ha en kontinuerlig översyn av kostnadsutveck
lingen samt utnyttja alla möjligheter till ökad volym och höj
da priser. Ledamöterna ställde en del frågor. Bl a undrade To
re Jansson om vi också måste hålla tillbaka investeringarna,
och Bo Broms svarade att lönsamma investeringsprojekt ej
kommer att läggas på is utan skall fullföljas.
Birger Andersson frågade hur man såg på underhållet och

fick svar att detta ingalunda fick eftersättas utan att vi måste
göra vad vi kan för att hålla maskiner och anläggningar i
skick.

Nya organisationer
Bo Broms presenterade den nya organisationsplanen som i
stort innebär att företaget indelas i fem resultatenheter. En
grundläggande strävan är att lönsamhetsaspekten skall ge
nomsyra organisationen. Han menade också att de anställdas
synpunkter torde få gehör då samarbetskommitteerna kom
mer att gå direkt under resp. sektorchef. Det blir nu AR-av
delningens sak att se till att planen genomföres. De båda nya
sektorcheferna för Porslin (=HPF-sektorn) och Plast gav en
kort 'presentation av sig själva. Bertil Samuelson, senast divi
sionschef i Margarinbolaget, kommer att svara för Porslin och
börjar den 15 februari I 976 och Agu Kriisa, senast tekn. dir. i
Bonniers, tillträder den l januari 1976 som sektorchef Plast.
Ledamöterna hade fler frågor kring den nya organisatio

nen, vilka besvarades av Bo Broms och Ruben Edqvist. På
avd. 205 :s förslag beslöts att en referensgrupp tillsättes för att
bidra till att kunskap och engagemang om den nya organisa
tionen genomsyrar företaget. Gruppen består av Ruben Ed
qvist, sammankallande, 2 repr. för företaget, 2 från avd 205, I
från SIF och l från SALF.

Förslag från arbetsgruppen för
minskad personalomsättning
Ulla Billving redovisade bakgrunden till det utsända förslaget
och beskrev i korthet gruppens arbete. Speciella avgångskon
takter med anställda på väg att sluta, avdelningsträffar, fad
derverksamhet och rekommendation till samarbetskornmitte
erna att utarbeta de lokala regler som krävs inom resp. enhet
avseende rekrytering och introduktion nämndes bland de ideer
som gruppen försökt föra ut.
Gösta Treskog presenterade förslaget som innebar att reg

ler för anställning och introduktion fastställes. Vid såväl an
ställning som introduktion finns tre intressenter, a) chefen/ar
betsledaren, b) personalfunktionen, c) arbetskamraterna.
Begreppet "arbetskamraterna" innefattade de fackliga or

ganisationerna som anvisar vägar och tillsammans med före
taget utarbetar praktiska lösningar. Gösta Treskog menade
att förutsättningen för en lyckad rekrytering och introduktion
är att de tre intressenterna är ense om formerna.
Gruppen ville också ha fullmakt att få utarbeta förslag till

ytterligare åtgärder för att reducera personalomsättningen.
Företagsnärnnden beslöt att referensgruppen efter samråd

med företagsledningen fastställer regler för rekrytering och in
troduktion vid anläggningarna i Gustavsberg.
Referensgruppen fick i uppdrag att söka komma med för-
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Karl Erik Persson
Den 5 september utsåg KF :s förbundsstyrelse Karl Erik
Persson till verkställande direktör i Kooperativa Förbun
det. Han tillträder posten senast vid årsskiftet och blir då
också AB Gustavsbergs Fabrikers styrelseordförande.
Karl Erik Persson som efterträder John Sallborg är 56

år gammal och är sedan 1969 VD i Konsum Stockholm.
Han har ända sen sitt inträde i arbetslivet 1936, arbetat för
kooperationen.
Han är också ordförande i Kooperationens Förhand-

lingsorganisation och KF:s förbundsråd, styrelseleda
mot i KF, Folksam och OK-förbundet.
Riksdagsman Hans Alsen, KF:s styrelseordf., betonar

att avgörandet för styrelsens ställningstagande har varit
Karl Erik Perssons djupa förankring i kooperationen och
hans breda erfarenhet av kooperativ verksamhet i olika
former. Alsen understryker betydelsen av att beslutet fat
tats efter en ingående beredning i de demokratiska former
som kännetecknar våra folkrörelser. Representanter för
landets konsumentföreningar och de anställda via sina
fackliga organ har ställt sig bakom beslutet.

Nya medarbetare
AB Gustavsbergs Fabriker har beslutat om en ny organi
sationsplan, som i stort innebär att företaget indelas i fem
sektorer. Två sektorschefer är utsedda. Sektorchefen för
Porslin heter Bertil Samuelsson. Född 1936 i Göteborg
och numera bosatt i Ektorp.
Utexaminerades från Handelshögskolan i Göteborg

I 962. Kommer närmast från Margarinbolaget i Stock
holm och en befattning som divisionschefför konsument
margarin, dessförinnan marknadschef i samma bolag.
Tillträder befattningen som sektorchef den 15 febr. 1976.
Till sektorchefPlast har utsetts Agu Kriisa. Född 1934 i

Estland, kom till Sverige 1948.
Ingenjörsexamen vid Tekniska Läroverket i Malmö,

kemilinjen. Handelsgymnasium, distributionsteknisk
gren, som privatist. Universitetsstudier i ekonomiska äm
nen vid TBV.
Kommer närmast från en befattning som teknisk di

rektör vid Bonnierföretagen i Stockholm, dessförinnan
överingenjör vid Sonesson Plast AB i Malmö under 8 år.
Varit vice ordf. i styrelsen för svensk polymerforskning vid
KTH, Stockholm.
Tillträder befattningen den I januari.

slag till ytterligare åtgärder som underlättar rekryteringen och
nedbringar personalomsättningen. Ruben Edqvist ansåg att
yrkesutbildning och inskolning är två områden som vi måste
satsa hårdare på för att behålla bra personal.
Referensgruppen fick slutligen i uppdrag att se över de ruti

ner som finns då det gäller tillsättning av arbetsledare.

Rapporter
Inkomna rapporter lades med godkännande till handlingarna.
Från avd 205:s sida väckte man åter frågan om att kollektiv
sidan ville vara representerad vid förmansträfTarna. Frågan
diskuterades livligt, och det beslöts att den skulle utredas yt
terligare för ställningstagande på direktionen.

Nya frågor
Gunnar Lindgren, Fristad, undrade hur det avancerat med
VD :s förslag till speciellt anslag för bättre arbetsmiljö, och Bo
Broms svarade att frågan kommit i delvis nytt läge genom det
statliga miljöanslaget och att utarbetade anvisningar skall pre
senteras av Bertil Dahllöf då denne återvänder från sin sjuk
ledighet.
Ett tidigare beslut att Fristad skall få en utställningsmonter

med hushållsporslin så att de anställda skall se sortimentet för
personalinköp lovade Ruben Edqvist söka verkställa.

Avslutning
Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordf. samman
trädet.
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GUSTAVSBI
· Den 7 oktober firade vi officiellt vårt 150-års-jubile
um. På eftermiddagen lämnade 45 gratulanter gåvor
och blommor till Bo Broms, som vid sin sida hade Rut
ger Martin-Löf, chefjö"r KFs industrisektor och med
lem i KFs styrelse. Gåvorna står tills vidare på Muse
et innan dom så småningom placeras på olika håll i
Gustavsberg och dom andra fabrikerna.

På kvällen äppnades utställningen på Nationalmuse
um varsfasad upplystes av GUSTAVSBERG 150 AR
i orange neon.

Kungen var där och mycketfolk. Det var trångt och
svårt att höra, men hade man tålamod kunde man se
hela utställningen.

Bildenfrån en tom utställning visar en pastisch av en monter på
1897 års utställning med Kungavasen i all sin glans, medjugend,
parian och jasper och Kullan som utställningsvärdinna.
Rune Johansson invigningstalade och sa mycket, som ni kan läsa
på annat håll.



G 150 ÅR
Kungen visades runt med Dag Widman, I :e intendent på konst
hantverksavdelningen, Rutger Martin-Lof, Bo Broms, Eva Nor
densson, då tf chefför museet, och Karin Björqvist kring sej.
Publiken var stor, det syns och Hilding hänger över räcketför att
plåta trängseln i trappan.
Fotografierna ifonden på bilden med nunnan representerar oss
alla, som jobbar i Gustavsbergs Fabriker. På podiet står "Pro
jekt"för ev tillverkning av Karin B, Margareta Hennix och Britt
Louise Sundell.
Överst t h dom tre invigningstalarna Eva Nordensson, Bo Broms
och Rune-Johansson.
Hans Majestät väntar på Agneta Ubbe, som ska leda Gustavs
bergskören, som sedan sjöng lika vackert och spänstigt, som den
brukar.
Vår äldsta och största VVS-kund, Ahlsell & Ågren, represente
rad av Sven Östling som överlämnar en glasskulptur av Vicke
Lindstrand.
Erik Hammarlund Upsala-Ekeby AB lämnar ett rosaskimrande
jätteägg av Sylvia Leukowius, Rörstrand.
Och Arne Johansson, Birger Andersson och Kurt Hage/in en
strong glasskulptur av Sven Palmqvist.
Foto: LeifAndersson, Hilding Engströmer, Sven Nilsson.
Layout: Jan Calderon



Sju vackra flickor på Säbys trappa .fr v nedre ra
den, Magda Bråttum, Karin Lindberg, Sonja Ny
man,
övre raden, Elna Axelsson, Sara Andersson, Ag
nes Ullberg, Karin Johansson.

Sjuflickor i en rad med blommor och blader. Vid en
avtackning på Säby när sommaren led mot sitt slut
men .friheten vinkade bakom hörnet. Arbetsdagen
hade varit lång men nu kom tiden då man kunde
gripa tag ifritids intressena och umgås medfamilj
och vänner.
MAGDA BRATTUM började 1935 på HPF. På
Benporslin har hon jobbat, hos Sigvard Soderlund.
Magda är Ingaroflicka och kunde berätta mycket
om Säby Säteri där avtackningen skedde. Hon och
hennes redan förut pensionerade make låter sig
gärna lockas av stugan i Dalarna.
KARIN LINDBERG kom till fabriken 1942 och
harjobbat på Gamla avdelning 5, HPF. Den mesta
tiden har hon också ägnat åt Benporslin. Kommer
säkert inte att ha några fritidsproblem.

Avtackning
på Säby

Den tredjeflickan är SONJA NYMAN, började här
1939 på sommaren, kom till Flint, HPF. Har syss
lat med otroligt mycket storgodsputsning under sin
långa tid här. Å·r född i Städe och gift med Kalle.
Darra månde abborrarna vid Ormskär och Brun
skär när Sonja och Kalle blir ledigafor båten och
fisket.
ELNA AXELSSON, gustavsbergsjlicka, började
som 15-åring ifabriken. Aret var 1928 och fabri
ken var HPF och där har hon stannat hela tiden.
Deflesta åren har hon ägnat sig åt målning men

de sista 15 har hon sorterat massor av tallrikar,
koppar och fat.
SARA ANDERSSON är veteran med drygt 50 års
anställningpå HPF. Hon har arbetat troget iPack
boden och senare på Nya lagret. Hur mycket pors
lin som Sara packat under årens lopp kan ingen
räkna ut.
Maken Erik har redan vanan inne som pensio

när och vet hur de två bäst skall användapensions
tidensfrihet. Mest blir det nog båtfärder till stugan
på Uvon i Nämddfjärd.
AGNES ULLBERG har varit cromotryckerska
den mesta tiden, hon började på HPF 1948. Den
sista tiden har hon sorterat porslin. Det blir säkert
stugan i Mortnäs som blir det käraste måletfram
över.
Den sista flickan påfotot heter KARINJOHANS
SON och kom hit redan 1933 från Solleran. Har
varit Flint och HPF trogen. Jobbade på Flint ända
fram till 1973 då honflyttade över till Konstavdel
ningen.

Vi hurrar minst sju gångerför sju kvinnors stron
ga arbetsinsats och önskar ett varmt lycka till med
"ft itid. "ni en .
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LISA ÅKERSTRÖM anställdes på "Tvätten"
1943 och blev föreståndare där 1962 efter Anna
Larsson. Det är ett otal klädesplagg av olika slag
som hon har tvättat åt gustavsbergarna under årens
lopp. För att inte tala om alla handdukar och ar
betskläder från fabriken som åter blivit skinande
och rena efter behandling hos henne och hennes ar
betskamrater på Gustavsbergstvätten. Hon har på
ett föredömligt sätt hållit ihop sin lilla avdelning
och skapat en fin stämning på arbetsplatsen.
Lycka till och tack säger vi.

HÖST
På ödslig mo -hör ljungens
klockor ringa till stilla andakt
i naturen en liten fjäril där
på lätta vingar ses flyga upp mot skyn.

I skogens dunkelgröna djup
små blommor somnat in
till bäckens stilla brus
och höstens kalla vind.

Snart gula löven dalar ner
och träden kala står
det är så långt ännu till vår
då allt ifägring åter står.

ANNA

FABIAN BERGLUND, norrlandsgrabb, Ki/afors
pojke, fd kolare har åstadkommit mycket träkol i
sina unga år. Kom till oss 1947 och har mestadels
jobbatpå SPF. De sista tio åren på SPFs lager. Får
inga bekymmer med .fritiden eftersom han tycker
om motion och att hålla sig iform.

Och tar givetvis gärna en tur till Norrland då och
då i sin kära Saab. Lycka till!

Ny skomakare i STENHUSET
Skoreparationer - Blixtlås

Skridskoslipning
ZANI AGUSTINO
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Ur 30-40-ta-lets
Här tv ser vi vår stolta brandkårunderövning iseptember
1944. Brand-Nisse Nilsson ledde övningen (i hatt längst
tv). Någon namnlista.finns inte men några känns igen,
Sven Ullberg iförgrunden, bakom honom Arnold Sjö
lund, John Pelle, Gunnar Ödman och Erik Karlsson.

I gamla gymnastiksalen på Ekedal, hölls folkdansöv
ningar 1942. Gösta Dahlberg ledde dansen, han syns i be
redskapsuniform t hpåfotot här bredvid. Husetdärdetta
begav sig byggdes 1883 som kyrka medsakristia och läk
tare. När Gustavsbergs kyrka stodklar 1907 blev denfor
na kyrkan gymnastiklokal. Byggnaden revs ijuni 1953.
Musiken tillfolkdansövningarna stod Bertil Pettersson
och Folke A nderssonför. Här möttes infödda och invand
rare i glad gemenskap. Att nämna alla vid namn går inte
men många känns igen, Kelten Johansson, Eva Nyström,
Sonja Hellberg, Tage Andersson, Nelson, alla gustavs
bergsfödda, Ursula Printzfrån Syd-Tyskland, Bertil Pe
tersonfrån Hofmantorp, Elsa Lundfrån Dalarna, Mitzi
och Villafrån Italien.ja t o mEdla Sofia harGöstafåttpå
knä, det var tider det.

Vill ni se Gustavsbergs Fabrikers stolta guidehdr i början
avfyrtiotalet? Inte en kvinna så långt ögat når. Stiliga
gossar, som vid det här laget gått ipension ellerplanerar
den, några har lämnatjordelivet, två har sökt andra verk
samhetsfält.

Första radenfr v Harry Pettersson, Sven Jonasson, Edvin
Lowndes, Karl Berlin, Erik Nilsson, Bertil Andersson,
Harald Persvret, Erik Karlsson.

Andra radenfr v Anton Kock, Bertil Severin, Kurt Säf
ström, Axel Unden, Malkolm Olsson, Herbert Berg
schöld, HermanFall, Erik Wadström ochEgon Jägbäck.

Den sista bildenpådenna sida är en sommarskön bildfrån
Klubbudden. Wilhelm och Gabriella Kåge vid båten.

40-talets oro avspeglas inte i dessa rätt idylliska foton
från tiden under och efter kriget. Det är egentligen bara
Gösta Dahlbergs beredsskapsuniform, som skvallrar om
tidens allvar.



glada fotoalbum
1930 varnummerrevyernas decenniumframforandra och
även Gustavsberg var med i den glada leken. AckeBjörk
man var revykungmedden äran och många entusiastiska
amatör.er ingick i hans gäng. Gamla Folkan som revs i
börjanpå 60-talet, hade en bra scenförändamålet och här
följer några bilder som vifått av Ivan Berglind.

Påförsta bilden ser vi Birger Thunström, som sjöchar
mör tv tillsammans medNina Viberg, Ebba Jonsson, Rut
Björkman, Margit Fall och Sonja Stålkrantz.
Detta är ettfotofrån revyn 1934. Fr v Landis Andersson
som GustafV, John Johnsson, RagnhildBox, Ivan Berg
lind, Erik Sjökvist, Herman Fall, Axel Fall, Aina Lin
dahl, Gustav Roos.

Mellanraden fr v Gunnar Möller, Gunnar Pettersson,
Malkolm Olsson, Helge Axelsson.

Främre raden, Nina Viberg, Sonja Stålkrantz, Rut
Björkman, Elna Viberg, MajJohansson och Axel Björk
man.

Ånnu en glad revybild, fr v Sonja Stålkrantz, Ragnhild
Dahlgren, Gulli Strömberg, Britt Boox och MajJohans
son.

Ni får förlåta att trettitalet hamnade efter fyrtiotalet
men det är av bildtekniska skäl. Det blir inte vackert när
bilden liksom kliver ur sidan. En sak till kanske ni und
rar över -flickornas efternamn. Men de bär allafortfa
rande sina flicknamn på trettitalet. Vad de heter nufår
ni lura utsjälva.

Titta vilken pampig orkester som spelade tillNyårsrevyn
1934. Ett ungt gängfrån den tidens gustavsbergska mu
sikliv.

Bakre radenfr v Bertil Carlsson, Hans Fredblad, Sven
Pettersson, Lennart Backman, Forslund, Manne Svens
son, Bertil Pettersson.

Vid trummorna Sven Ullberg, vidpianot Henning Back
man.



Skårgårdsmuseet i Stavsnäs är stängt för säsongen. Har ni inte va
rit där än, gå dit såfort det öppnas i maj! Därfinns så mycket sam
lat om skärgårdens historia. Om kalkbrotten på Munkö, om Frans
Öman och hans skälnätpå Långviksskär, omförlisningar, om berg
grund och landhöjningen. Kartor och fotografier och en fin före
målssamling ger en levande bild av skårgårdshistorien. Därfinns en
gammal lanthandel så gott som komplett. Ett kök med utdragssäng,

usået i Stavsnäs
spis och allt. Skomakarverkstad med eleganta handgjorda kängor
och verktyg. Underbara hemvävda kjolar och annat som hört spin
ning och vävning till. Och så den vackra båten, som väntarpå sin de
finitiva placering i detta fina lilla museum.

Walter Krasse, v ordf i Föreningen Skdrgårdsmuseet - som ses på
bilden - visar museet också under vintertid efter beställningper tel.
0766/523 28.



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Höst, det är nattdagg och spindeltråd
grönskans färgfest innan förgängelse och nakenhet, grö
na saftiga gräsmattor och en extra vägbeläggning på
bruksgatorna av allehanda lövträdsblad med inslag av
mogna, glänsande kastanjer. Alldeles som en trasmatta
av gammal god årgång, med stor färgvariation och färg
stark randning. Den sortens matta som speglar familjen
och släktens liv och där väverskan aldrig ens skulle sneg
lat åt "köpetrasor".
Visste niatt-det är inne-med trasmattor igen? Ännu en

uppgift att lägga till alla de övriga vid uppnådd pension
sålder, att väva trasmattor med familjens alla klädmin
nen inslagna och bevarade till kommande generationer.

I sin livsålders höst får man pension,
som ger möjlighet åt de flesta att leva drägligt och ägna
tiden åt favoritsysselsättningar och hobbies. En vidun
derlig situation för många av oss som går i pension un
der sjuttiotalet. Bara tanken skulle svindlat när vi efter
folkskolan gick ut i arbetslivet för att försörja oss själva
och bidra till samhällets finanser, bl a fick vi betala till
det undervisningsväsen, som utestängde oss av ekono
miska skäl. Nu får vårt livs trasmatteväv en grann av
slutningsstump med inslag av lite överklasslättsinne och
sällsam frihet.

Vi klippte mattrasor som ganska små barn,
det var troligen det första handarbete som anförtroddes
oss. Saxarna var för stora, vi fick blåsor och skavsår i
händerna och smet så fort det någonsin gick ut till våra
smultronställen. Det var något visst när mamma satte
upp mattväven och man fick hjälpa till med att trä väv
skedar och hålla i tåtar. Min mamma vävde trasmattor,
mörka som en höstnatt och med lidelsefullt färgstarka
bårder, konstfärdigt infärgade med Härvans färger, tra
sorna till bårderna kom från utslitna lakan och uttjänta
linnesäckar.
Varför så mörka mattor, suckade jag och tänkte på

granngårdens ljusa glada längder. Därför, svarade mam
ma och pekade på säcken med stora mörka nystan i
mörkblått och svart. Trasorna kom från mammas mos
ter Meli och hennes färgval bestämdes av schartaus
stränga lära, även resterna av mormors arbetskläder låg
i säcken - hon var begravningsentreprenör. Men nog
såg jag att det var vackert isynnerhet när pappas sol
och väderblekta blåtygsbussaronger blandades med de
mörka partierna i väven.

Stenhuggarnas blå överdragskläder
blev ett viktigt men övergående inslag i Bohusläns tras
mattevävar. När de utslitna blåkläderna blev trasmattor
var färgen äkta och beständig. Från början var den mät
tat mörkblå men vind, sol och vatten förändrade den
snart till vårhimmelsblått. Stenhuggaren var en utearbe
tare. Han sprängde i berg och backade upp "stenäm
nen" under ett tälttak, hopsytt av mjölsäckar av linne
och upprätthållet av träslanor. Där högg han trottoar
sten och byggnadssten. På andra håll i landskapet högg
stenhuggarna gatsten, men inte i mina barndomsmar
ker. Tältet saknade sidor och havsvinden hade fritt spel
rum över hans arbetsplats. Den öppenheten mot natu
ren räddade många kantstenshuggare undan silikosen -
stendammslungan. Stendamm i lungorna fick varje sten-·
huggare, men de flesta i så ringa grad att de levde gan
ska gott med det och dog i helt andra sjukdomar. Gat
stenshuggarna som ofta stod i slutna träskjul råkade
värre ut när inte himlens vindar bar bort det fina "sten
mjölet". När stenhuggeriet lades ner i vårt "fjäll" på fyr
titalet så kom också pappas tälttak in i mattväven. Det
var en tid när ingenting fick förfaras.

NärFranspåLångviksskär
lämnade jordelivet
låg han inunder ett lapptäcke i utdragssoffan med huvu
det lutat mot ett broderat örngott. Ett lapptäcke sytt av
rektangulära lappar av varierande storlek. Det kan man
se på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs, också vaggan i sam
ma rum har lapptäcke. Se bilderna på motstående sida
och besök museet om ni inte redan har gjort det. Ni som
nått mogen ålder kommer att känna igen er och glömda
minnen kommer att återuppstå. Vem har inte legat un
der ett lapptäcke i sin barndom och tittat efter sina älsk
lingslappar med vackra mönster och sidenlyster? Fast
mina västsvenska lapptäcken såg inte ut som dessa. De
var hopfogade av smala remsor som bildade stjärnor
och syddes samman till ännu större stjärnor. Det blev
underbart vackert.

Lapptäcket och trasmattan
är släkt på nära håll. Blev till av nödvändighet och råva
rubrist men gav också en möjlighet till skaparglädje.
Den ökade fritiden och rymligare bostäder ger dem sä
kert en plats även i kommande generationer. Vi som in
te vill eller kan skriva memoarer, vi väver en trasmatta
av våra minnen. En skön tanke.

Edla Sofia
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Visst bevarar vi gärna

Detta är en bildfrån invigningen av utställningen "Be
vara Gustavsberg". Fr v Landsantikvarien Alf Nord
ström, två okända besökare, i mitten Ingvar Lindskog,
som öppningstalade och Bo Broms som hälsade väl
kommen.

Nedan visar det moderna köket på Mariagatan. Många
gamla hyresgäster från forna dagars Mariagatslägen
heter kommer att häpna inför den höga standarden. På
bilden Isotta Gardellini med sonen Cristiano.

Gustavsberg
Det är Europeiskt Byggnadsvårdsår 1975, det har Euro
parådet bestämt. Varje land av de sjutton som deltar,
har valt ut ett pilotprojekt (pilot betyder vägvisare), som
skall ge en bild av hur byggnader och miljöer kan beva
ras.
På riksplanet har utsetts Falu trästad, Visby inner

stad och Engelsbergs bruk. I Stockholms län har Gus
tavsberg utvalts som pilotprojekt. En utställning med
namnet, "Bevara Gustavsberg", har med anledning av
det pågått under hösten i Keramiskt Centrum.
Vid invigningen den 22 september hälsningstalade Bo

Broms och uttryckte sin glädje över att Gustavsberg
med sin tradition av goda bostäder utsetts till pilotpro
jekt. för länet och överlämnade ordet till Ingvar Lind
skog, representant för Länskommitten för byggnads
vårdsåret. Han yttrade i sitt öppningsanförande bl a att
Gustavsberg är så bra på bostäder, att samhället borde
blivit rikets pilotprojekt. Tack för det, sa vi som var där
och så var utställningen öppnad och vi gick omkring och
mindes och lyssnade till dem som hade minnen från
längre bort i gustavsbergshistorien. Till Torsten Rolft ex
som berättade att namnet Trallbanevägen var en pro
dukt av ett hörfel. Vår legendariske kamrer Arvid Eriks
son, misstolkade gustavsbergsmålet och tyckte att rall
banan från Mossen lät som trallbanan och så får Trall
banevägen bära sitt feltolkade namn till evärdelig tid.
Bakom utställningens tillkomst står Landsantikvari

en, Länskommitten för byggnadsvårdsåret och AB Gus
tavsbergs Fabriker. Byggnadsinventerare Elisabet Teg
ner har sammanställt utställningen, som bjöd på ett rikt
bildmaterial och en bevarandeplan över Gustavsbergs
centrala delar.
Utställningen "Bevara Gustavsberg" finns i anslut

ning_ till Keramiskt Centrum vid Gustavsbergs Fabri
ker och kunde besökas under dess öppettider fram till 4
oktober. Den finns, troligen ända fram till slutet av detta
byggnadsvårdsår, till påseende efter beställning hos Be
söksverksamheten på Gustavsbergs Fabriker.

Hur gick det för Mariagatan?
Ja, hur gick det? Kunde Mariagatan själv svara så tror
jag att den skulle utbrista: Tackar som frågar, över alla
förväntningar!!
I Gustavsbergaren nr 2, 1974 fanns ett reportage från

Mariagatan med ritningar och exteriörer, och de planer,
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som då redovisades om ett pilotbygge i 3, an är sedan
över ett år lyckligt slutförda.
Gamla, kära Mariagatan , dödsdömd, rivningshotad

redan 1948, mest på grund av lngarövägens nya sträck
ning och arkitekt Olof Thunströms planer på punkthus
på bergsslänten. Det fanns ingen framtid för Mariaga
tan och husen blev nerslitna och förfallna. Aren gick och
vi hade inga tårar kvar för området, när såväl inställ
ningen som vägen svängde och Mariagatan räddades åt
framtiden.
Det var i stort sett bara stommen som var av god kva

lite i Mariagatshusen i början av 197 4 och när sedan 5,an
brann ned i februari blev det en lucka i beståndet. Den
luckan blir troligen nu ett vackert friluftsområde eller
lekplats.
Nu började saker hända. Arkitekt Athi Lemminkäi

nen vid KFAI blev projektledare för ett första pilothus
Mariagatan 3. Hans uppdrag var att i detta försökshus
med 7 smålägenheter åstadkomma 4 större med god
tagbar standard. Med en styrgrupp från fabriken och
landsantikvarien Alf Nordström i ryggen och med hjälp
av Hammar och hans gubbar bl a, har han lyckats väl.
En referensgrupp av blivande hyresgäster finns med i bil
den. 300 000 kr plus moms fick husen kosta, men vem
har hört talas om byggen som håller kostnadsramen.
Men nu har det hänt, totalkostnaden för Mariagatan 3
stannade vid 265 000 inklusive moms.
Resultatet manade till efterföljd och nu renoveras

Mariagatshusen i rask följd. Utom 3,an är 7,an och 9,an
redan klara och befolkade med hyresgäster, som enligt
egen utsago stortrivs. Närmast i tur och snart färdig är
8,an och 2,an är påbörjad.

Alla intresserade gustavsbergare borde få tillfälle att
se en färdig interiör på Mariagatan. Red. fick en chans
att följa med på studiebesök i 7,an när Industrins Bos
tads Förening var här den 23 okt. Huset innehåller efter
renovering 2 trerummare på nedre planet och 2 stycken
2 och 1/2 rums på övre plan med gemensam tvättstuga i
mitten. Fullt modernt med badrum och elvärme. Storle
ken på lägenheterna kan variera något från hus till hus.
Hyresgästerna har fått vara med och bestämma om
mycket i sin boendemiljö och samarbetet under livliga
diskussioner med projektledaren fortsätter, nu står ute
miljön i tur. Varje lägenhet har sin täppa, som hyres
gästen själv arbetar fram med jord och annat material,
som bekostas av Fastighetsägaren.
Vem får då bo i dessa mysiga lägenheter? I dag läm

nas lägenheterna ut till främst sanitetsgjutare, en av vå
ra viktiga yrkesgrupper i dag. Hyran är låg, 4 75 kr i må
naden plus el som beräknas till 1 70 kr i månaden. Vill ni
veta mera om det här lyckade projektet så finns det en
utmärkt artikel i juninumret av tidningen AT (Arkitekt
tidningen).

Grindstugatan i dag, vår äldsta bruksgata från 1870.
foto, Ingegärd Nilsson.

Lite bostadshistoria
Mariagatans pånyttfödelse har blivit ett gott exempel på
Gustavsbergs efter tradition från 1870-talet, goda bo
stadspolitik.
Redan på 1860-talet under Samuel Godenius tid bör

jade den tradition av mindre bostäder, som hållit i sig till
våra dar, främst genom Olof Thunström och som kom
mit så många att trivas vid Farstaviken.
Godenius hade under en resa till England blivit in

tresserad av mindre arbetarbostäder med en eller två fa
miljer. Han hade rätt tråkiga erfarenheter av gustavs
bergska hyreskaserner med superi och trängsel. Go
denius beslöt att bygga småhus i Gustavsberg, men det
blev den driftige svärsonen Wilhelm Odelberg, som fick
verkställa byggnadsplanerna. Det blev en imponerande
rad av bra bostadsområden de närmaste decennierna.
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GUSTAVSBERG
i Sveriges Magasin

Ni såg väl programmetframför andra program denna
höst - Gustavsberg i Sveriges Magasin. Vi tyckte att det
var ett riktigt bra TVprogram men vi är väljävigaför
stås. Hilding Engströmerföljde inspelningar, viss band
ning och direktsändning hela dagen och härföljer en del
av resultatet.
Den stora bilden till vänster av Lisa Larsson och pro

gramledaren Jeanette v.Heidenstam iförtroligt samtal
är trevlig. Vilken fin bakgrund sen med All världens
barn och !ångan rad av kaffekoppar Arena.
Se bilden inunder. Vem är kameraman om inte Filip

po Fonsati från Hästhagen och Lugnet, kom hit med
mor ochfarfrån Italien vid tre års ålder. Ljudteknikern
till höger har också varit gustavsbergare ett tiotal år.
Heter Rune Svensson och var starkt medskyldig till Gus
tavsbergsrevyn - 1959.
Längst ner t v har vi kommit in i direktsändning. Tor

sten Rolf iförgrunden, Stig Lindberg, programledaren
och Lisa Larsson avvaktar eller beundrar Arnaldo Pi
res och hans dansglada portugisiska trupp. Ettfint in
slag.

Vi ser tv också en bild av en allvarligt begrundande
Gunnar Arvidsson. Han lyssnar till professorsord, Stig
Lindberg har något att fbrtälja.
Bilden under. - Ljusetflödar, kameran går. Denfin

ska kvartetten samlar sig. Sjöng sedanfrejdigt, ingen ner
vositet här inte. Vi vet vad gossarna heter men inte hur
dom står. Aimo Janhunen, Heikki Hoikkala, Rista
Palosvirta och Erkki Sievinen. Sången hette på finska
Neitoselle, fritt översatt, Till min jungfru.
Till högerpå denna sida något av det vackraste vi vet.

På en höstgrann Grindstugata kommer Blåsorkestern i
sina traditionella blå och grå uniformer glatt spelande.
Birger Säfström i spetsen precis som alltid. Här var det
dockfråga om repetition och samtal mellan programle
daren Jeanette v.Heidenstam och professor Bo Broms.
Bilden under visar sminkning vid målarbordet. Kitt

lar det tro? En målare blir målad under protest?
Den näst sista bilden är en riktigt samlad arbetsbild

med Siv Johansson, som önskade månadslön, iförgrun
den och Giovanni Bezzini målande, medan programle
daren eller magasinsföreståndaren, som Drutten säger, i
intervjutagen. Stefano Bassetti serfundersam ut i bak
grunden.
På sista bilden kan vi se Torsten Rolf i enför honom

naturlig situation. Den lyssnande programledaren slår
samman händerna i förtjusning över hans berättar
konst. Kan det vara den där med Karlsson och Hennes
Nåd?

Layout: JAN CALDERM



KONSUM• DOMUS
Gemensam kurs om folk
rörelsers framtid
Med sikte på KFs konsumentkongress, startar under
hösten studieverksamheten med "Gemensam kurs".
För att förbereda konsumentkongressen 1971, deltog

13 000 personer i studiecirklar, och lämnade 5 200 mo
tioner.
Nu startar studiearbetet inför 1976 års kongress som

berör folkrörelser och folkrörelsemedlemmar, och vi
hoppas att "Gemensam kurs" skall väcka samma stora
intresse som föregående studieverksamhet.

Hur är nu kursboken upplagd?
Kursen utgår ifrån att folkrörelserna är medel att för
bättra konsumenternas ställning och skapa ett bättre
samhälle för oss alla.
I 1976 års konsumentkongress deltar KF, Konsum,

Gillesförbundet, OK, Folksam, HSB, Riksbyggen, Reso,
Begravningsföreningarnas samorganisation, Folkpar
kernas Centralorganisation, Folkets Hus-föreningarnas
Riksorganisation, ABF.
I kursen diskuteras pensioner, sjukförsäkringar,

gruppliv osv.
Är allt bra, eller kan det bli bättre? Utbildningsfrå

gorna i samhället diskuteras.
I avsnittet "Varor och service" kommer pris- och sor

timentfrågor in, liksom närheten till butiken. Vem tän
ker på de gamla, sjuka, rörelsehindrade och glesbygds
boende, när konkurrensen tvingar in alla butiker till tät
orten.
Bostadsnöd och sedan bostadsbrist bäddade för spe

kulation och jobberi, med svindlande vinster - konsu
menterna betalade. Gemensamt byggande och ägande

löste en del av problemen, men nya kommer, - boende
miljön, småhusexplosionen och de långa avstånden för
att nämna.några,
Fritiden - hur ska vi ha det med den? Fem veckors

semester? Sex timmars arbetsdag? Fritiden blir längre,
det vet vi, men vad gör vi?
"Gemensam kurs" är fint sammansatt och ger på ett

levande sätt en bild av folkrörelsernas utveckling.
Du är välkommen med i kursen som omfattar ca

8-10 kvällars intressanta diskussioner kring våra dagli
ga behov av mat, kläder, bostad, kultur och trygghet.

Konsum varför?
"Konsum varför" är en kurs på fyra brev som på ett en
kelt och lättfattligt sätt ger en beskrivning av hur konsu
mentkooperationen fungerar.
Kursen är särskilt lämplig för dem som tidigare ej haft

tillfälle att sätta sig in i kooperativa frågor, och som kan
ske tror att det inte finns några skillnader mellan Kon
sum/Domus och de andra "stora", tex Ica och Tempo.
De fyra breven i kursen behandlar i tur och ordning

Vem äger, Vem styr och Vem har nytta av konsument
kooperationen av i dag. I det fjärde och sista brevet blir
det frågor om hur det ser ut i den egna föreningen och
hur den fungerar. Finns det några brister? Vilka positi
va sidor har Konsum? Dessa frågor kan bara behand
las och besvaras av cirkeldeltagarna själva genom, som
vi hoppas, livliga diskussioner dessförinnan.
Efter kursen behöver vi inte säga "Konsum varför"

utan i stället "Konsum därför ...".
Anmälan till kurserna kan göras till vår växel, tfn

301 60. Ytterligare upplysningar lämnas av Elsa Jo
hansson, tfn 302 01.

H.E.

I''

Gärna varning för hälsorisk
på cigarrettpaket säger KF

Kooperativa Förbundet är i princip positivt inställt till
krav på varningstext och innehållsdeklaration på to
baksvaror och har inte heller något att invända mot det
sakliga innehållet i tobaksutredningens förslag till såda-

na åtgärder, heter det i remissvaret till handelsdeparte
mentet. KF ifrågasätter dock om dessa bör genomföras
separat och utan att samordnas med det pågående lag
stiftningsarbetet om information i reklamen.
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Sven Jonasson - en av dem som verksamt
bidragit till fabrikens framgång
Sven Jonasson föddes den 8.12.83 i Jakobs församling i
Stockholm. Han anställdes 1 oktober 1899 på Gustavs
berg. Han pensionerades den 1 maj 1956 och jobbade
alltså här i 56 år.
55 av dessa år jobbade han i glasyren och glaserade

koppar. På den tiden doppglaserade man samtliga kop
par. Om man skulle sammanfatta hans livsproduktion,
så blir den 55 år, 300 arbetsdagar och en dagsproduk
tion på 12 000 koppar, alltså 198 milj. koppar. En fan
tastisk idrottsprestation i det tysta.
Vid en bandupptagning jag gjorde med honom för

kulturnämndens räkning, påstod han dessutom att han
haft ett intressant jobb. Förklaringen torde vara att man
vid sidan av ett tempojobb måste ha stimulerande fri
tidsnöjen. Detta har Sven haft i allra högsta grad.
Han deltog flitigt i alla de olika körer, som uppstått

· under årens lopp. Han spelade fiol och dragspel, spelade
teater osv.
Dessutom var han alltid på ett strålande humör. Kort

sagt en riktig A-människa, som man bör nämna detta ju
bileumsår, som en av de många, som bidragit till fabri
kens expansion.
Nu bor Sven sedan några år på Gustavsgården och

njuter av en välförtjänt vila.

På bilden står Sven Jonasson och glaserar i sin krafts
dagar, hans arbetskamrat om inte red. tar fel, heter
Anna-Lisa Hedberg.

Gustavsbergs Scenstudio
har vid sitt årsmöte den 13 juni beslutat ändra tiden för
sitt verksamhetsår från 1/6-31/5 till kalenderår. Nuva
rande kalenderår utgår den 31/12 1975.
Till styrelse för innevarande höst valdes:
Ordförande: Helge Lindfors
Vice ordförande: Lars-Olof Löfblad
Sekreterare: Arvid B. Bergström
Kassör: Lennart Lindblad
Suppleanter: Kerstin Dahlberg

Agneta Lindblad
Revisorer: Kurt Svensson

Birger Säfström
med Gunnar Lindblad, suppleant.

Det under våren framförda Dan Andersson-pro
grammet, vilket blev väl mottaget av publiken, framför
des på Runmarö den 9/8 och Sandhamn den 16/8. Kom
mer att framföras i Värmdö Bygdegård 10/9, Kolbäck
4/10, Runöskolan 27/10 och Munkmoraskolan 19/11.
Planerade, men ej tidsbestämda framföranden bli på

Vår Gård, Kulturhuset i Stockholm och LO-skolan,
Hasseludden samt ev. flera.
De så populära GAMMALDANSAFTNARNA bli

den 19/9, 17/10, 21/11 och 12/12.

PS. Besöket i Kolbäck den 4 okt. blev lyckat och referat
därifrån kommer i Gustavsbergarens Julnummer. DS.
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Bilden överst, ett dramatiskt ögonblick från växlingen.
Nästa bild är detfull spurt mot växlingsfållan och här ne
dan kommerKjell Carlsson i det segrande laget in till väx
ling.

Gustavsberg värd
för 25-mannakavlen
Lördagen den 27 september var Gustavsberg centrum
för ett av orienterarnas stora arrangemang - 25-manna
budkavlen. Det var andra året tävlingen arrangerades
och slutfacit blev en väl genomförd och ur alla synpunk
ter lyckad tävling som bör ha gett medarrangerande
Stockholms Orienteringsförbund fin PR för kommande
25-mannatävlingar.
Redan klockan halv sju på lördagsmorgonen starta

de första sträckans löpare. 52 lag hade anmält sig och
alla kom till start. Det blev full fart direkt och de idealti
der som banläggarna Björn Nordin och Per Öhlund ha
de beräknat underskreds. Banorna med längder från
drygt 6 km ner till 2 km var lagda i området mellan
Värmdövägen - Ösbyträsk - norr om Aspviksvägen.
Tävlingscentrum var Ekvallen.
Det roliga med 25-mannakavlen är att varje lag måste

vara sammansatt av olika åldersgruppers löpare. Det är
alltså ingen renodlad elittävling - tvärtom blandas elit
och mer orutinerade i klubbarnas lag. På de kortaste
sträckorna knatade småkillar ut med samma sisu som de
stora stjärnorna och gissa om det känns betydelsefullt
att få springa i samma lag som sina idoler och läromäs
tare i klubben.
Hur gick tävlingen då? Man skulle med en liten över

drift kunna sammanfatta hela kavlen med ett namn -
OK Österåker. Åkersberga-gänget dominerade nämli
gen tävlingen eftertryckligt.
Laget växlade aldrig sämre än 8:a, och vid 17 väx

lingar var man först. Då mörkret började falla och de
sista sträckorna skulle avgöras spetsade det dock till sig.
OK Ravinen som hela eftermiddagen legat och skuggat
ledarlaget satte in sitt unga garde av vilka inte mindre än
fyra tidigare på dagen sprungit Skol-SM i Hässelby. Det
märktes inte att de redan hade ett lopp i benen. Tvärtom
krympte försprånget fram till täten och vid sista växeln
- då det återstod 6,3 km nattorientering var Ravinen
loss med hela 7 min tillgodo på Österåker. Det var Arne
Nåbo som gjorde ett kanonlopp på 24:e sträckan och
dels hämtade in de tre minuter laget var efter plus att han
lade ytterligare 7 minuter till godo. Eidar Lindgren som
sprang sista sträckan hade alltså ett betryggande för
språng. Men orientering är inte bara att springa, det är
också en fråga om nerver. Eidar missade första kontrol
len och vid radiokontrollen var Österåker åter i ledning
en, drygt två minuter före Ravinen och Södertälje IF.
Den ledningen behöll Åke Eriksson som förde Öster
åkers Kavle och Ravinen kunde bärga silvret.

20



Här en bild/rån starten nedanför Skogsbo klockan 6.30 på morron. 52 startande ger sig ut i septembermarkerna och
hoppas på goda placeringar.

Fram till och med 8:e sträckan växlade Ravinen på
mellan 25:e och 10:e plats men därefter var man med i
toppen från och med 13 :e växeln var man aldrig sämre
än 3:a.
Den sammanlagda banlängden för de 25 sträckorna

var ca 10 mil och ca 20 minuter senare än beräknat -
klockan 19.22 - var Österåker i mål. Då hade ca 1000-
talet åskådare hela dagen följt tävlingen i solskenet på
Ekvallen (tala om tur med vädret). Inte minst tack vare
den suveräne speakern K-G Nilsson hölls publiken väl
underrättad om ställningen vid växlingen vid växlarna
och ute vid radiokontrollerna. Då man ville koppla av
från 25-manna bjöds gratis filmvisning i Gustavsbergs
Teatern vid 4-föreställningar och "Marka-chefen" Arne
Åkerström hade väl sörjt för den lekamliga spisen. För
kanske sista gången användes Folkets Park för frilufts
aktiviteter - bl a hölls prisutdelningen på scenen på
kvällen.
34 lag gick i mål - det sista efter klockan halv 10. Då

kunde arrangörsgänget - det går åt mycket folk till ett
sådant här arrangemang - med tävlingsledaren Björn
Lindell i spetsen konstatera att Gustavsbergsorienterar
na återigen genomfört ett fint arrangemang. Säkert har
Gustavsberg fått ytterligare god PR i samband med
årets 25-mannakavle.
RESULTAT:
I. OK Österåker, 772,04
2. OK Ravinen, 775,26
3. Södertälje IF, 775,59
4. Järfälla OK, 792,16
5. Farsta OK, 792,22
6. Mälarhöjdens IK, 799,53
7. Snättringe, 818,42

8. Hellas, 819,44
9. Tullinge, 820,33

10. Tureberg, 820,34
11. Väsby OK, 820,34
12. Järla IF, 828,47
13. Hammarby IF, 832,00
14. Tyresö SOK, 864,44
15. Bromma OK, 872,17
16. Rotebro IS, 875,25
17. Sturla, Drammen, Norge, 878,48
18. IFK Lidingö, 898,21
19. IFK Södertälje, 901,37
20. Skogsluffarna, 910,53
21. Stigfinnarna, 912,56
22. IK Fyris, 918,00
23. Spårvägens GoIF, 932,58
24. OK Rävarna, 937,18
25. Fredrikshof IF, 965,30
26. Goterna, 975,06
27. Sundbybergs IK, 984,38
28. Leksands IF, 992,03
29. Väddö OK, 1006,18
30. Gotlands Bro OK, Visby, 1007,04
31. Haninge SOK, 1011,50
32. Nynäshamns IF, 1029,06
33. Enebybergs IF, I I 12,10
34. Täby SOK, I I 12,50

Bland de lag som utgick var Stockholms OK. Per-Åke
Eriksson gick ut som 8:e löpare på sista sträckan men
skadade sig i foten så illa att han tvingades bryta och
uppsöka sjukhus. Det betyder troligen att han är borta
för resten av säsongen. Stenåke Johansson
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vår fritidsklubb, GBM-klubben, har efter semestern ar
rangerat en hel del aktiviteter för sina medlemmar: jubi
leumsmete, 10-kamp och bilrally.
Metartävlingen samlade 100-talet deltagare, varav

drygt åttio vägde in sina fångster. Den här gången fick
Kolbäcksån hålla med fisken som "fördelades" enligt
följande, knattar 12 delt: 1. Rolf'Mylläri 2385 g, 2. Eesa
Haarala 1963, 3. Per Gunnarsson 1712, 4. Erkki Leppä
lä 1582, 5. Mats Mylläri 1405, 6. Fredrik Andersson
1330 g. Damer: 1. Irja Mylläri 1880 g, 2. Pirjo Ehnlund
1875, 3. Lisa Måhlberg 1710 g. Familjemedlemmar 22
delt: Harri Leppälä totalsegrare 7360 g, 2. Birgit Ehn
lund 1930, 3. Lena Männistö 1710, 4. Mikael Gunnars
son 1682, 5. Eva Jakobsson 1545, 6. Laila Leppälä
15 I 5, 7. Urban Mylläri 1417, 8. Majbritt Andersson
1290 g. Herrar 45 delt: 1. Tage Gunnarsson 3180 g, 2.
Evert Stillman 2990, 3. John Ehnlund 2938, 4. Lars
Johansson 2815, 5. Samuli Peltola 2657, 6. Knut An
dersson 2540, 7. Börje Johansson 2372, 8. Pierre Thor
sen 2247, 9. Weikko Mylläri 2090, 10. Stig Andersson
1885 g.
I 10-kampen korades en segrare, som i flera år tam

pats med toppskiktet, resultat: Klubbmästare Markku
Kuuttinen platssiffra 37, 2. Kari Louma-Aho 42, 3.
Martti Haarala 46, 4. Eero Salomaa 53, 5. Ingvar Wi
dell 56 6. Samuli Peltola 61. Grensegrare: Kuuttinen
100 m 13,0 sek, 400 m 62,1 och 2200 m 7,49 min. Ha
arala diskus 39.51. Luoma-Aho spjut 46,06, st längd
2,64, kula 9,96 m. Widell höjd 1,45 och 100 m 13,0. Pel
tola varpa 5,22 m, samt Martti Pokela simn 50 m på nya
kiubbrekordtiden 41,8 sek. 13 deltagare fullföljde täv
lingen. Anmärkningsvärt: Veteranen Haarala har delta
git alla år sedan starten 1963 !
Efter några års uppehåll hölls den 20 sept KM i Bil

rally. Fortkörning premierades icke, däremot kunnande i
backning, kunskap i trafikfrågor mm. De bästa resulta
ten: Klubbmästare Matti Pokela 101 poäng, 2. Markku

Ovant v:
Domaren Axel Eriksson övervakar när lagkaptenerna
Kenneth Andersson tv och Harry Hansson skakar hand
före kick off i Långshyttan.

Tv
Träffsäkerheten övar Riksmästare Elis Westman upp i
det dagliga jobbet såsom ljudisolerare!



Klubbmästaren i JO-kamp, M. Kuuttinen, omgiven av K. Uoma-Aho t v och M. Haarala.

Kuuttinen 98, 3. Esko Mylläri 96, 4. Per Klemets 95, 5.
Lars Söderberg 94, 6. Bertil Johansson och Sven-Erik
Andersson 91 p. 1 7 ekipage startade och fullföljde den
lyckade tävlingen.
Den 23 aug gästade klubbens fotbollslag m resp Fa

gersta AB i Långshyttan. Samling skedde i Stjärnsund,
där bl a Polhernsmuseet och den s k Engelska Parken
delvis besågs, varpå den årliga duellen på bollplanen
skulle avgöras! Förra året vann Fagersta i Mölntorp,
varför några större slantar ej satsades på våra pojkar.
Efter slantsingling och sedvanliga artighetsbetygelser vi
sade det sig dock vara "vår dag": Redan i 8:e min slog
Kjell Thurby in en välplacerad straff, sedan Tage Gun
narsson fällts i målposition. Sektionsordf Kenneth An
dersson sköt sedan över målet i fritt läge, innan han pas
sade till Kjell Thurby som gjorde 2-0, vilket blev halv
tidsresultat. Fagersta var dock icke ofarligt, bl a hade de
dubbelhörna i 23 min. I andra halvlekens 4:e min gjorde
Markku Kuuttinen 3-0 på närskott. I 6:e min slog hem
malagets Gunnar Gustafsson en straff oturligt i stolpen,
varpå en hemmaförsvarare styrde bollen i eget mål, 4-0.
I 13 min ansågs det klart för 4-1, men Christer Lind
holm sköt i burgaveln! Det blev i stället Hans Karlsson

siffrorna till 4-2 efter solorusch på vänsterkanten. Nu
verkade vårt försvar virrigt, men Tage Gunnarsson sköt
ett snyggt direktskott som gav 5-2. I sista matchminu
ten slog Allan Eriksson på ett välplacerat distansskott,
som den skicklige hemmamålvakten Sven-Olof West
holm inte kunde rädda. 6-2 alltså i en trevlig och under
hållande fight och därmed en välkommen revanch för
mölntorparna! Efter matchen skedde samling i Bruks
parken, där förfriskning serverades, varpå Brukshotellet
inbjöd till en veritabel festmåltid. Dans stod sedan på
programmet, innan det förträffiiga värdparet Carl och
Marie-Louise Prick avtackades för denna genomtrevli
ga heldag i Långshyttan!
Elis Westman vann även årets Skytte-RM inom KPA,

den här gången i Umeå. Segerresultatet i den rekord
jämna tävlingen blev 301 poäng. Tvåa var Tore Mo
hem, Stockholm 300, varpå följde Arne Hautamäki,
Skärblacka, Karl Hedlund, Konsum Västerbotten och
Toivo Ratilainen, Stockholm, alla med 299 p! Elis sköt
för säkerhets skull en tia i sitt sista skott i stående, och
därmed hamnade åter ett RM i Mölntorp!
Nästa "aktivitet" blir Jubileumsfesten - klubben är

femton år - i Kolbäck den 4 okt. Mera därom i nästa
förunnat att reducera till 4-1 genom sologenombrott i nummer!
1 7 min, och en min senare ändrade Arnold Klaxman L Johansson
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Mikael Kinell smaschar mot A-pojkspelarna Lars-Åke
Fagerlind och Urban Johansson.

Volleyboll -75
Gustavsbergs IF firar nästa år sitt 70-årsjubileum, en
händelse som kommer att firas på alla tänkbara sätt.
Fullt så många år på nacken har inte GIF:s Volley

bollsektion, men aktningsvärt många ändå, eftersom
sektionen till en början väl inte tilltroddes någon större
livskraftighet.
Volleybollsektionen eller damsektionen som den från

början kallades har nu i alla fall hunnit bli 9 år, detta.
trots att de svårigheter och problem som drabbat sek
tionen väl varit mindre vanliga hos de mer mansdomi
nerade idrotterna inom GIF. Vad sägs tex om havande
skaps- och barnvaktsproblem som katastrofalt kunde
decimera ett tilltänkt lag. Detta hände allt som oftast och
vid ett tillfälle fick en prövad lagledare slå i stadgarna för
att se vad som var tillåtet och inte tillåtet.
Att sektionen kom att ägna sig åt volleyboll var mer

en tillfällighet. Ingen hade för 9 år sedan hört talas om
damfotboll och handboll och basketboll var så vanligt,
nej det blev volleyboll som var nytt och roligt. Och för
visso var det roligt. Under de framgångsrikaste åren
1969/70 och I 970/71 spelade laget, som nätt och jämt
innehöll föreskrivet antal deltagare, i div. I och skörda
de om inte ära så i varje fall mycken berömmelse.
De senaste åren har verksamheten mer och mer inrik

tats på ungdomsverksamheten. Damerna har dragit sig
tillbaka och pojkarnas antal ökar. Instundande höst be
räknar vi att 3 lag skall gå i spel, nämligen ett div. VI lag
herrar, ett pojklag upp till 16 år och ett 70-iaden lag poj
kar upp till 14 år. Flickorna som just nu är i träning be
finner sig i så skiftande åldrar att en anmälan till en tur
nering verkar utesluten för närvarande.
Vi hoppas i alla fall att flickornas intresse skall öka, i

all synnerhet som den planerade och för vår del mycket
efterlängtade sporthallen kommer att medföra bättre trä
ningsmöjligheter och därmed också bättre matcher.
Dessutom vill vi även bjuda vår förväntade publik på
matcher med kvinnliga deltagare. Så flickor, unga och
gamla, hör av Er.
Du som vill bli medlem - även pojkar förstås - tag

kontakt med GIF, tel: 330 53 Tommy Axelsson så får
du upplysning om vem du kan vända dig till.

L. K.

Här är till vänster volleyboll-laget i Gustavsberg, div. VI.
Övre raden fr v Ove Sundberg, Torbjörn Lidström,
Christer Magnusson, Sören Karlsson och Rista Palos
virta, tränare.
Knäståendefr v Peter Ludvig, Lars-Mikael Johansson,
Mikael Kinell.
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Bildorientering
Sensommarnumrets Bildorientering vanns av, Tage An
dersson. Vi gratulerar till priset, den fina fotografiktav
lan, Guckoskon, som skänkts av fotografen Hilding
Engströmer.
Bland dem som svarat fanns Aina Flodmark och vi

tar oss friheten att citera hennes trevliga brev:
''När jag såg denna sten i tidningen så slog det mig

plötsligt att den har jag sett förut, för ca 50 år sedan -
men kände ändå igen den.
Jag var i 12-årsåldern då och fick i nåder åka med min

svåger Kalle Dahlqvist i Odelbergs bil, eftersom han var
chaufför där då, hos A.S.V.Odelberg.
Han var sådan Kalle, att han berättade en del, om en

hel del, och detta fastnade, konstigt nog.
Stenen är den vid Västra Ekedal."
Tack för brevet, säger vi på redaktionen, bara att få

åka bil till stan för 50 år sen borde vara en upplevelse för
.en tolvåring, och Kalle Dahlqvist måtte ha varit en god
berättare, när hans ord om milstenar och annat av in
tresse utmed vägen har dröjt sig kvar i Ainas minne ge
nom ett halvt sekel.
Bildorienteringen i detta nummer är klurig nog för att

rättfärdiga en del ledtrådar. Hilding serverar dem så här:
"Denna fridlysta jättetall står ungefär 100 meter från

den plats där två vägar med djurnamn möts i norra de
len av samhället. Tråkigt nog är granen torr och död, så
den måste nog fållas".
Ut och leta, Hilding Engströmer lovar även denna

gång en fotografiktavla i pris. Lycka till!

Ekvallens konst
frusna isbana

Nya öppettider för allmänhetens skridskoåkning på Ek
vallens konstfrusna isbana. Från lördagen den 18 okto
ber till jul.

Måndag kl 12-13
Onsdag kl 17-19 OBS.! Nyhet för året.
Lördag kl 13-15
Söndag kl 13-15

Välkommen till
Kommunbiblioteket
ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
MÅNDAG tom FREDAG

kl 10-16, 18-20
SAGOSTUND för barn mellan 4-7 år
MÅNDAG och ONSDAG kl 10-11

SAGOSTUND för daghems- och lekskolebam
TISDAG och TORSDAG kl 10-11

MANING I HÖSTMÖRKRET
TÄNK PÅ REFLEXER!!
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DRICKER DU KAFFE ELLER TE?
Är du en kaffe- eller en teälskare? Svensken har ju re
dan från kaffeimportens början varit en stor kaffeälska
re, och te har här länge varit en ganska exklusiv dryck.
1860 importerades 30 ton te enligt vår äldsta statistik.
1965 var siffran 1000 ton per år. Och 1970 var impor
ten uppe i 2 680 ton. Det blir så där en kopp te varan
nan dag per svensk. Eller 300 gram te per person och år.
Motsvarande siffra för kaffe blir 10.5 kilo.
Men det går ju åt mycket mer kaffe än te till en kopp.

Så den siffran kanske inte säger så mycket. Att te har bli
vit en allt mer uppskattad dryck i Sverige är klart. Men

Blå Blom skullefik några år sedan ha kunnatfira ett alldeles
eget jubileum. Den vita kaffe- och teservisen med dom blå
druvklasarna och vinbladen har gjorts här sedan 1872. Den
har alltid gjorts i benporslin och har av den anledningen ock
sa varit långlivad under användning.

Vi har också tillverkat matserviser men numera gör vi en
dast flata tallrikar i tre storlekar och en djup, 21 cm. Kaffe
koppen finns hög och låg och tekoppen hög. Detfinns kaffe
kanna, som också används till te, sockerskål med lock och
gräddkanna. Sk storgods - karotter ochfat - tillverkas inte
längre men finns fortfarande en del i lager.
Blå Blom ärfortfarande enfavorit med storaförsäljnings

sijfror. Namnet Blå Blom har alltidfunnits ipriskuranterna.
Men varför den fick det namnet - trots druvklasar och vin
blad - det är det ingen som vet.

det beror inte på den praktiska tepåsen - som mången
teälskare såg på med en viss distans, när den kom. Det
ökade tedrickandet gör inte alls att det säljs mer pås- .än
burkte. Tvärtom, burkteförsäljningen ökar starkt.
Påste kom efter kriget då det var ont om kaffe och så

började folk i synnerhet äldre tänka på sina magar, som
inte mår så bra av kaffe. Många som under den tiden var
unga kom i kontakt med tepåsen somju var praktisk och
te har kanske den vägen blivit den yngre generationens
dryck, som t o m står sej i konkurrensen med öl och and
ra drycker.
Vi har också här i Sverige en import av te av god kva

litet. Och dessutom finns det nu många olika varianter ur
smaksynpunkt. Vi har t ex Earl Grey som smaksätts
med skalolja från bergamotten, som är en citrusfrukt.
Citron är en annan smaktillsats och det nyaste är svart
vinbärsolja. Det är lätt att smaksätta te med gott resul
tat och det gör det också spännande att smaka på olika
sorter och få lite omväxling. Men detta gäller nog mest
de "nya" tedrickarna. Dom gamla tedrickarna håller sej
för det mesta till sina gamla invanda sorter - utan till
sats.
Te är vår billigaste dryck näst vatten. 40 öre kostar en

liter te. Kaffet är mer än dubbelt så dyrt.
Den bästa tepåsen är den av nylon, som inte tar smak

och som är inlagd i cellofan, som håller smaken kvar.
Påsarna går bra att använda vid bryggning i kanna ock
så.
Ett välbryggt te får man om man beräknar en tesked

per kopp och en för kannan. Vattnet skall inte bara sju
da, det skall bubbla när man häller det över teet, som ska
dra 5 minuter.
Också i England ökar användningen av tepåsar. Och

det beror på att löst te i diskho eller toalett täpper till av
loppsledningarna. Tepåsarna hamnar ju i alla fall i sop
påsen.
Detta har vi inhämtat från KF:s kolonialsektions te

avdelning, som finns i Gäddviken utanför Stockholm,
där KF packar sitt burkte.

GLÖM INTE
ALL VÄRLDENS BARN

NÄR DU SKA KÖPA JULKLAPPAR
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Jultallrik - 1975
Detta är Gustavsbergs jultallrik 1975. Tillverkad som
alltid i benporslin och i en begränsad upplaga. Sven
Jonsson har som alltid ritat dekoren och denna jultallrik
är alltså den femte i ordningen.
Jultallrik-1975 finns att köpa i butiker och varuhus,

samt givetvis i vår porslinsbutik här i Gustavsberg.

Jubileumstailriken
Motivet till denna tallrik ritades av Josef Ekberg, konst
när vid Gustavsbergs Fabriker 1889-1945. Användes
till dåtida priskuranter och som dekor till presenttallrik.
Till Gustavsbergs 150 årsjubileum har den nytillver

kats i benporslin. Jubileumstallriken tillverkas i begrän
sad upplaga.

Tack Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker och arbets
kamrater för all uppvaktning på min 60-årsdag.

K-E StaafFlemminggatan
Ett hjärtligt tack till Verkstadsklubben på BKF och till
Gustavsbergs Fabriker för uppvaktning på min 50-
årsdag.

Göte Hellström

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för all vänlig uppvaktning vid min pensionering.

Magda Bråttum

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min 60-
årsdag till släktingar, vänner,Missionskyrkans syförening
och Kvinnogillet.

Blenda Larsson

Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning och arbetskamraterför blommor och presenter,
då jag slutade min anställning vid uppnådd pensions
ålder.

Karin Lindberg

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, BKF:s
verkstadsklubb, alla arbetskamrater och vännerför all
vänlighet den 20/9 1975.

Aarne Ojalehto

Härmed villjagframföra mitt hjärtligaste tack till alla
vänliga vänner vid KF, Gustavsbergs fabriker, Försälj
ningskontoret Fleminggatan, övriga kontor i landet,
Gustavsbergs Scenstudio, Gustavsbergs Musikkår, släk
tingar och vänner, som bidragit med alla vackra gåvor
till att göra min födelsedag så minnesrik.

Birger Säfström

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min 70-års
dag.

Vera Andersson
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GUSTAVSBERG

Födda
1/8 Martin Fredrik son till Göran Gustaf Fredrik Stenberg o.h.h.

Ulla Margareta f. Kristensson, Älggårdsv. 26 C
2/8 dotter till Carl Johan Bildsten o. Inga Maria Ålander, Väster

viksv. 4
3/8 dotter till Anders Staffan Skoglund o.h.h. Vanja Agneta f.

Blomqvist, Nelsonst. 4
3/8 Atte Olavi son till Erkki Olavi Korhonen o. Anita Karin

Rönnqvist, Markörst. 5
4/8 Fredrik Andreas son till Filippo Fonsati o.h.h. Kerstin Mar

gareta f. Söderlund, Skyttev. 32
6/8 Pär Erik Oskar son till Per Arne Sjöberg o.h.h. Göre! Marga

reta f. Blomqvist, Trallbanev. 14
7/8 dotter till Erkki Ensio Vanhatalo o.h.h. Sirkka Liisa f. Lähde,

Skyttev. 25
13/8 son till Rolf Hjalmar Benny Asp o. Brith Lori Anita Sunes

son f. Engström, Börnskogsv. 58
21/8 dotter till Bernhard Ronny Rejmus o.h.h. Inger Marianne f.

Waldfelt, Björnskogsv. 86
23/8 dotter till Nils Anders Eklund o. lngeBritt Leone Ståhlberg,

Rutens v. 14
24/8 son till Pentti Kalevi Sievinen o.h.h. Helga Mailis f. Myllymä

ki, Skyttev. 30
24/8 dotter till Lena Britt Holmvall, Nelsonst. 6
24/8 dotter till Bengt Lennart Mårtensson o. Lena Margareta

Bäckman, Rutens v. 4
26/8 son till Antti Ilmari Niemi o. Elsi Pulmu Elisabet Laitala,

Skyttev. 32
27/8 son till Lars Erik Åkerlind o.h.h. Gunnel Margareta Häger

gren Åkerlind, Ektorpsv. 4, Norra Lagnö
31/8 son till Sven Thomas Karlsson o.h.h. Aino Susanna v. Vuori,

Trallbanev. 8
6/9 Heidi Kristin Elisabeth dotter till Alf Ingemar Ehn o.h.h. An

na Kleppe Ehn, Thun-Ollev. 17
6/9 dotter till Nils Christer Aura o. Leena Hellevi Soromäki, Mei

tens v. 3
13/9 dotter till Tommy Sigvard Johansson o.h.h. Karin Marianne f.

Andersson, Rutens v. 4
15/9 son till Åke Lennart Hånell o.h.h. Maritta Kristina f. Himan

ka, Renv. 16
16/9 dotter till Mary Isabella Wiik, Meitens v. 9
16/9 son till Lars Åke Emanuel Hedlund o.h.h, Maj Elisabet f.

Lundeberg, Skyttev. I 8
22/9 dotter till Sven Conny Skålberg o.h.h. Doris Margareta f. Pet

tersson, Björnskogsv. 28

24/9 son till Veikko Heikki Vaappo o.h.h. Merja Marketta f. Vuori
nen, Skyttev. 32

6/10 son till Kaljo Uno Sten Kuurberg o.h.h. Maj-Britt Benita f.
Sjögård, Nelsonst. 12

Vigda
13/8 Kjell Hans Bruna Nilsson o. Laila Linnea Kristina f. Flod-

mark
14/8 Rolf Erik Demander o. Marie Margareta f. Zetterqvist
30/8 Max Axel Karlsson o. Yvonne Elisabet f. Sundström
20/9 Vidar Bertil Viberg o. Birgit Irma Marianne f. Frejborg
27/9 Lars Erik Nyström o. Sisko Irmeli f. Pälsynaho

Döda
6/8 Karin Ingeborg Vikström f. Vallin, Renv. 55, 54 år
7/8 Gulli Vilhelmina Johansson f. Jönsson, Stenkullen 2, 72 år
9/8 Nils Alfred Persson, Renv. 67. 46 år
9/8 Hannu Reino Hulkkonen, Bergsg. I B, 24 år
21/8 Ester Vilhelmina Forsberg f. Almgren, Gustavsgården, 77 år
4/9 Per Herman Box, Gamla v. 20, 72 år
12/9 Alfred Herman Vilhelm Wiktor Kretschrner-Jeansson, Renv

6, 80 år
14/9 Nils Roland Fröberg Grind--stu--gär--de B 9, 54 år

Grindstugärde B 9, 54 år
15/9 Mai Astre Olson f. Månsson, Farstavik, 65 år
15/9 Bo Vilhelm Carlström, Tallbacksv. 3, Norra Lagnö, 63 år
25/9 Rut Marianne Dahllöf f. Olofsson, Granst. 2, 48 år
30/9 Karl Robert Hellman, Grindstug. I, 72 år

Tack
För allt vänligt deltagande ochför alla vackra blommor
vidmin make, minfar och min sons, RolandFröberg, bort
gång ber vi att till släkt och vänner, arbetskamrater, AB
Gustavsbergs Fabriker och Scenstudionfåframföra vårt
varma tack.

Maka, dotter, mor

För allt vänligt deltagande, samtför alla vackra blommor
vid min makes. Per Box, bortgång, berjag till släkt, vän
ner, grannar.fd arbetskamrater, Gustavsbergs Fabriker
och veteranklubben få framföra mitt varma tack.

Tyra Box

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

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

Efter kontorstid :
435843,435008,409490
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INGARÖ

Födda
25/7 en dotter till Sten Bosson Björn Westerberg o.h.h. Stella Birgit

ta Hedvig f. Kuylenstierna från Beatelund
13/8 en son till Lars Johan Haggård o.h.h. Gunilla Margareta f.

Ramberg från Råudd
23/8 en dotter till Eric Ahlen o.h.h. Brittmari f. Karlsson från Ny

kvarn

Vigda
7/8 Nils Georg Adolf Hornhammar och Berit Akseline Ström från

Kulla
27/9 Bengt Elof Mikael Bram och Irma Ingela Elisabeth Severin

från Källvreten

Död
7/8 Johanna Hellman f. Larsson från Gustavsgården (tidigare

Björnö)

Ingarö rorsamling
GUDSTJÄNSTER.
Högmässa varje sön- och helgdag kl. 11.00.

Helgmålsbön första lördagen i varje månad kl. 18.00.

Alla Helgons Dag, lörd 1/11, firas på sedvanligt sätt med kyrkkaffe i
lngaröhemmet efter Högmässan kl. 11.00 samt på kvällen kl 18.00
en Minnesgudstjänst.

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Barnens Kyrktimme varje helgfri lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet.

Barnkör, Barn.filmklubb och Barnteater enl särskilt program

Konfirmanderna har nu kommit igång med läsningen som förlagts till
lördagsförmiddagar i Ingaröhemmet. Den 8/1 I blir det ett en-dags
läger i Hemvärnsgården vid Södersved.

Kyrkans Ungdom samlas kl 19.00 i lngaröhemmet följande dagar:
6/11, 13/11, 19/11, 4/12 och 11/12

Sykretsen, Bibelstudiegruppen och Pensionärscirkeln samlas enl
program. Trivselträff i Ingaröhemmet blir det den 20/11 kl I 9.30.

Ekumeniska V-veckan firas i år under tiden 9-16 november kring te
mat "Hopp om en ny värld".

Lennart Lundquist

Tack
Ett hjärtligt tack tillalla som tänktpåosspå olika sätt vid
Mariannes död.

Agneta och Bertil Dahllöf

Gustavsbergs församling

GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar kl 11 Högmässa (varannan gång, som regel, fi
ras Nattvard). Första söndagen varje månad är församlingens sär
skilda dopdag, då Dopet är infogat i gudstjänsten kl 11. Dopdagen
under terminen är 2/11 och 7/12 (ett litet adventskyrkospel framfö
res av kyrkans barn). Vid båda dopdagarna, som också är familje
gudstjänster, medverkar kyrkans barnkör, Ceciliakören.
Torsdagar kl 19.30 är det Bön och bibelläsning i kyrkan.
Lördagar kl 18 Orgelmusik, någon gång i månaden utbytt mot mu

sikandakt i annan form.

KÖRVERKSAMHET
Gustavsbergs församling har en mycket livlig körverksamhet under
ledning av musik.direktör Hans Björklund, tel 08/40 49 15.
Tre olika körer har verkat under hösten: Kyrkokören (blandad

kör), Ceciliakören (barnkör) och Ungdomskören. Nya medlemmar
hälsas välkomna till samtliga körer. Nämnas skall att kyrkokören
26-28 september besökte Sundsvall för att tillsammans med Sunds
valls GustafAdolfskör framföra andlig folkmusik och Wideens Mäs
sa D-dur. Vidare skall Ceciliakören under advent besöka Norrkö
ping för framföranden.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
Arbetskretsen träffas varannan tisdag kl 19.30 i Kristallsalen, Folkets
Hus. Nya medlemmar hälsas välkomna. Kyrkoherden tar emot an
mälningar. tel 300 52.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Samens kyrktimme är det varje lördag kl 10-11. Alla barn i åldern
4-13 år är välkomna till en stunds gemenskap kring Guds Ord. An
dakt, lektioner, pyssel ... Kyrktaxi avgår 9.40 från Lugnet, Munk
mora. Hovvägen, Terrassen, Mörtnäs och N. Lagnö.

Barnfilmklubben torsdagarna 6/11 och 4/12 kl 15 i Munkrnoragår
den samt 4/12 kl 16.30 i Hästhagsskolan.

Vardagsverksamheten (juniorerna) är i full gång i Lugnets lekskola
alla tisdagar kl 18-19.30 samt i Hästhagsskolan varannan torsdag kl
18-19.30. Alla barn är välkomna till en stunds lek, pyssel, hobby
och andakt.

Kyrkans Ungdom visar den 5/11 kl 19.15 filmen "Miss och Mrs Swe
den" med Jarl Kulle i Ekedalsskolans matsal. Den 19/11 framför
Gustavsbergs Scenstudio sitt Dan Andersson program kl 19.30 i
Munkmoraskolans matsal och den 3/12 blir det film igen kl 19.15 i
Ekedalsskolan.

BIBELSTUDIUM FÖR ALLA ÅLDRAR
blir det onsdagarna 12/11 och 10/12 i kyrkans tomrum kl 19. Te
ma: I sin glädje.

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN
pågår för fullt och lördagarna 8/11 och 15/11 kommer endagarslä
ger att hållas i Hemvärnsgården på lngarö. Den 8:e deltager Lennart
Lundquists konfirmander och den 15 :e Karl-Erik Cederlunds.

UPPLYSNINGAR
om barn-. konfirmand- och ungdomsverksamheten fås genom ung
domssekreterare Karl-Erik Cederlund, tel 300 52 eller 08/742 24 07.
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PÅ LÄTT SVENSKA
Högre bidrag för AMU-kurser
B. Cirka 100 000 människor börjar någon kurs i AMU
varje år. AMU betyder arbetsmarknadsutbildning. Det
är kurser bl a för människor, som behöver lära sig ett
nytt yrke*. Det ärt ex människor som inte kan fortsätta
i sitt gamla jobb, därför att de blir sjuka av det. Eller
människor som har svårt att få arbete.

Från den 1 januari 1976 blir det ekonomiskt bättre
för dem som går på arbets-marknads-utbildning (AMU).
Bidragen ska bli högre. Det har riksdagen" bestämt".
De flesta" som har arbetslöshetsförsäkring" får minst

80 kr och högst 120 kr per dag under fem dagar i vec
kan. De får också ett "stimulansbidrag" på 10 kr om da
gen. En persons tidigare inkomst bestämmer, hur stort
hela bidraget ska bli. Man måste betala skatt på bidra
get. Kursdeltagare över 20 år får 90 kr om dagen, om de
inte har rätt till ersättning från arbetslöshetskassan.
Man kan få särskilda" bidrag och traktamenten" om

man får extra kostnader när man går på kurs.
Försäkringskassan räknar ut, hur stora bidragen ska

bli. Den betalar också ut dem.
Alla som har rätt till kontant ersättning vid arbetslös

het, ska kunna få gå på AMU-kurs. De flesta deltagar
na under 20 år får 45 kr om dagen i utbildnings-bidrag.
Men de får samma bidrag som vuxna, om de har arbets
löshetsförsäkring eller om de har vårdnad" om barn.
AMU är framför allt för människor, som är eller snart

kan bli arbetslösa. Men också andra kan få gå på kurser
och lära sig yrken, där det finns för lite folk. Det kallas
brist-yrkes-utbildning. Det har tidigare funnits 3 000
platser per år i den utbildningen. Nu ska det bli 10 000
platser. De som har låga inkomster eller snart kan bli ar
betslösa, ska först få plats där.

Svensk-undervisning
Det finns också svensk-undervisning för invandrare i
AMU. Den ska oftast vara högst två månader, precis
som tidigare. Men en invandrare ska kunna få två må
nader till, om han/hon själv, läraren och arbetsförmed
lingen tycker att det behövs.
Invandrare ska kunna få en del av yrkes-undervis

ningen på sitt eget språk tillsammans med svensk-un
dervisningen. Därför ska det finnas läro-böcker på olika
språk.

ORDET BETYDER
*yrke -t -n Svarvare, lärare, bilmekaniker är exempel på yrken
"Riksdag -en -ar Vart tredje år (I 973/76/79) är det val. Då
väljer svenska folket representanter till Riksdagen (parlamen
tet). I riksdagen just nu är det 350 riksdags-män och -kvinnor

från 5 olika partier. De arbetar med frågor om t ex nya lagar
och skatter.
"bestämma -mer -de -t. De bestämmer-sde säger hur alla ska
göra. Alla måste göra som de vill.
"fler: stor större störst
Många - fler - flest
*särskilda Det finns särskilda skor för dom som ska springa
fort. Det är skor som passar att springa fort i.
*traktamente -et -en ersättning för kostnader för bostad och
mat t ex när man måste göra en resa i arbetet.
"vårdnad -en Barnen bor hos mamman, inte hos pappan. Hon
sköter dem-ernamman har vårdnaden om 'barnen.
B.=ganska lätt.

Om invandrartidningar
På lätt svenska - "lnvandrartidningen godkänd för
statsbidrag till läromedel i invandrarundervisningen" -
har vi saxat ur nu ett bra tag. Och det kan vara på tiden,
att ge en klarare profil av denna lilla utmärkta "språk
lära".
Hösten 1971 bildades en stiftelse, som arbetar under

Arbetsmarknadsdepartementet och som står bakom ut
givandet.
Man prenumererar på tidningen. 15 kr kostar årspre

numerationen och förra året var upplagan sammanlagt
15 200 ex. Av prenumeranterna var 5 600 privatabon
nenter - huvudsakligen invandrare - och resten av upp
lagan gick till studieförbunden. lnvandrartidningen kom
mer ut varje vecka förutom på lätt svenska också på fin
ska, serbokratiska, tyska, italienska och grekiska. Dess
utom kommer invandrartidningen INFORMATION en
gång i månaden med text på engelska, franska, polska,
spanska, tjeckiska och turkiska. Den går i regel endast
till prenumeranter. Några gånger per år skickas den ut
till ca 40 000 invandrarhushåll enligt adresser från folk
bokföringen, upplagda efter medborgarskap. Den, som
inte vill ha tidningen kan avsäga sej.

På lätt svenska tar in sammandrag av aktuella nyhe
ter speciellt för invandrare men också allmänna upplys
ningar från hela samhället. Invandrare kan också skic
ka in egna saker, som honoreras. I dom senaste numren
har det bl a funnits noveller skrivna av invandrare på oli
ka språk. - Man kan ta upp inspelningar av diskussio
ner om olika saker. Man kan referera ett möte i en poli
tisk förening t ex. Allt detta görs på "lätt svenska" och
bak i tidningen finns en ordlista med förklaringar under
rubriken Ordet betyder. Den svenska som används här
hör inte till det högtidliga expertspråket, som t o m ib
land kan vara svårt för en "vanlig" svensk. Därför upp
fattar kanske en del svenskar detta språk som lite för en
kelt, men det är ju meningen att det ska förstås av en ny
börjare, vad innehållet nu än handlar om.

M.
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Hugi alltet

Hugin kaffebryggare
Ny konstruktion med avlyftbar
vattenbehållare och sladdvinda.
Inget restvatten efter bryggning.
Brygger 8 koppar på ca 9 min.
Effektiv varmhållning.

Gul eller brun 149:-

Hugin har breddat sitt varu
område och kan efter ingående
tester sätta sin välkända kvalitets
stämpel på en rad nya produkter.

Hugin handhårtork 450 W
Tystgående med uppställningsfot och
fönmunstycke. Kalluft och varmluft.

Gul, grön eller röd 65: -
Extra tillbehör: huva med slang samt
kam och borste.

Hugin hårvårdsset
Ny konstruktion, torkar, kammar
och formar håret. Kam, borste och
fönmunstycke medföljer. 2 värme
lägen 250 eller 500 W.

Gul, grön eller röd 98: -

Hugin automatbrödrost
För två skivor. Inställbar rostnings-
grad. Gul eller röd 79: -
Finns även i manuellt utförande.

Röd 55:-

Hugin handhårtork 800 W
Med uppställningsfot och fönmun
stycke. Kalluft, varmluft eller varm
luft med kraftig genomströmning.
2 m sladd. Gul eller röd 85:-

Hugin bärbar hårtork
Med rymlig dubbelväggig huva.
Kalluft, medelvärme och stark
värme. Praktisk för dem som vill
sitta avslappnad eller vill sköta
andra sysslor under tiden.

Röd eller grön 110:-
Kan kompletteras med kam och
borste.

'

Domus Gustavsberg

Hugin varmluftsborste 200 W
Lätthanterlig lång modell. Utmärkt
till att kamma, forma och torka lätt
och tunt hår.

Gul, grön eller röd 19:-

Handlakonsumentägt!



Gustavsbergs planteringskärl
· prydervarje plats.

Ställ dom fulla med växter inomhus
i entreer, foajeer, kontorslandskap,
konferenslokaler. ..

Eller utomhus vid portar, på gator,
i parker, på torg ... Överallt är det prydligt
med Gustavsbergs planteringskärl i
underhållsfri expanderad polyeten.
Växterna stormtrivs och praktiskt är det
också - materialet är starkt, smutsavvi
sande och tål temperaturer mellan -60°C
och +110°C.

. Kärlen finns i vitt, ljusgrått och
brunt och i tre storlekar. Rundamed
535 mm diameter,rektangulära400x600mm
och fyrkantiga600x600 mm. I samtliga fall
är dom stapelbara och har höjden 350mm.

400x600mm

535 mm diameter
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