


GUSTAVSBERGAREN

Årgång 33 nr 6
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Engströmer
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,
134 00 Gustavsberg, Telefon 0766/391 00. Postgiro
27 51 73-3
Övriga i redaktionskomrnitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Pren.avgift pr år 12:- utlandet 15:
Tryck: Axel Abrahamsons Tryckeri AB
Karlskrona 1975
Pris 2:25

UR INNEHÅLLET:

Reds kommentar

Julhälsning, Bo Broms

Då gustavsbergarna .

Jul i Gustavsberg .

Om en utställning

Saltstänk

Prinsessan på ärten

Blomkulans daghem

Konsum-Domus

Sångkör

Stupad för Frankrike

Brandlarm Värmdö

Mölntorpsglimten

Pastorsnytt

Bildgåta

Julhälsningar

Kommentar till tipspromenad

3

4

8

11

12

14

16

18

19

20

22

24

26

28

29

32

Omslagsbild: Gustavsbergs 150-års
jubileums utställning på Nationalmuseum.

Nu drömmer en flyktings Maria
om en jul utan bitterhet
Vi har sålt hennes människovärde
för vår egen bekvämlighet.
Hon skall vakna bestört och finna
tomheten i sin hand.
Vad drömde Guds moder Maria
på väg till Egypti land?

Vi väntar en undrens stjärna
när eller fjärran ifrån
Kanske ler i en nyfödds vagga
en frälsningens människoson.

*

Edla

Ringen, I klockor,
ja ringen i midnattens timma.
Glimmen, I stjärnor,
som änglarnas stjärnögon glimma.
Frid till vår jord
Kommer med himmelens ord.
Å

0

ra ske Herren i hojdenl

Julen är kommen
med ljusning till hjärtan, som bäva
Ned över barnet i krubban
änglarna sväva
Barnet från Gud
Bringar oss saliga bud.
Åra ske Herren i höjden!

Sv. psalm 54
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Flyktingmor med barn, på motstående sida, är en av Edit Tupys vackra grupper, gjorda avfröhus och vissna blad
de/ar och bilden härovan ärfrån Blomkulans daghem. Hilding var där vidpepparkaksbaket till advent och vårt mitt
uppslag har vi också hämtat från vårt äldsta daghem.

Mitt i novembers gråtoner och regndis drabbar oss den
kommersiella julen. Motvilligt och till sist uppgivet följer
vi med i överflödsvalsen och julen känns varken ny eller
fräsch när den infaller på riktigt.

I bästa fall har vi lärt oss att skaffa egna traditioner,
som ingen allmän köppsykos rår på. Ett kan vi i alla fall
slå fast, julen är efterlängtad, som vila och rekreation
mitt i vinterhalvåret. Jag undrar om vi inte alla skulle bli
fall för sjukförsäkringen fram i februari-mars om inte
julledigheten fanns som säkerhetsventil.

Alltså utan reservation: Välkommen allra käraste Jul
helg, Du är oss en andningspaus, en glädjens högtid för

. .både troende och hedningar. Kanske en stund. av ge
menskap för de ensamma och en vederkvickande minut
av stilla ensamhet för de stressade.

I en tidningsutgivares tillvaro är jultidningens tillbli
velse en stötesten, som ger fjärilar i magen, men trycka
ren verkar ha ännu större problem. Pressad till sista
övertidsminut av otåliga redaktörer för ett aldrig sinan
de utbud av julpublikationer.
Dock, här är Julnumret till sist, håll till godo, ni anar

inte hur nära det är varje gång att det uteblir.
Vänder ni på bladet så hittar ni Bo Broms julhälsning

på sidan 3 och går ni sen vidare i texten ser ni att gus
tavsbergsvännen Wilhelm Odelberg har kommit ihåg
oss. Han har gjort en kuriös och ganska rolig upptäckt -
en lista som avslöjat att ett antal gustavsbergare gav
slantar åt en Linnestaty. Det var inga småpengar heller,
50 öre då var lika mycket som 25 kr. i dag.
Gösta Dahlberg återberättar några kända gustavs

bergares julminnen. Arthur Hald och Marianne Land
qvist skriver om en charmfull gustavsbergsutställning i
Lund.

H. C. Andersens sagor är alltid aktuella och Calle
Blomqvist har gjort ett underbart uppslag åt oss med
teckningar till "Prinsessan på ärten". Om gustavsberga
ren som stupade för Frankrike kan ni läsa och Möln
torpsglimten sprider ljus över vad som händer vid Kol
bäcksån och Julhälsningar i form av annonser hittar ni
och mycket mera. Ta det nu lugnt i jul så träffas vi utvi
lade och vid gott mod på det nya året. GOD HELG!

Red.



Befriarens sijdma
Det vilar mörker överJudabergen,
och ingen stjärna lyser ur det blå,
av syndens gift ärfolketfrätt till märgen,
och läkedom ejmerafinns attfå.

De vikit avfrånHerrens väg, den.fordna,
och vandra bort till Baals offerlund,
Som hednafolk deflesta äro vordna,
med hjälplös avgud slute deforbund.

Då varsnarHerrens sändebud i syner
en tid, då våld skall bytas ut motfrid.
då krigaren sitt svärd ejmera bryner
och inga kogerfyllas mer till strid.

I skuggors land skall ljuset åter lysa
och alla skuldrors gissel brytas av,
betryckta hjärtan mer ej ångest hysa
och ingen själ såljes mer att bliva slav.

Och mörkret viker inför siarns öga
förfurstesonen utav himmelsk börd.
Se, morgonstjärnan lyserfrån det höga,
och lovsångstonen är ijuda hörd.

Lys, stjärna, in i var.Je sorgset sinne
och skingra mörkret uti hjärtatsprång,
var vilsen sökare sitt slutmålfinne
vidjulens under och dess änglasång.

Ur Gustavsbergarensjulnummer 1945. J ALÖFDAL
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Inför ett nytt år
Ett skickelsedigert år för Gustavsberg närmar sig
sitt slut. Vårt 150-årsjubileum och all uppmärk
samhet däromkring har gjort att vårt namn och
våra produkter har etsat sig in i svenska folkets
medvetande. Vi är tacksamma för alla insatser, som
med Arthur Hald som drivande kraft bidragit här
till.
Men allt har inte varit jubileum. Vi har nu en låg

konjunktur som avspeglat sig i vårt resultat, men vi
har dock lyckats hålla uppe vår sysselsättning. Vi
hoppas nu att de svaga tecken till en förbättring
som kan skönjas i USA ska spridas till Europa, så
att vi kan få fart på vår export och därmed också på
de krafter som bestämmer efterfrågan på Gustavs
bergs-produkterna - byggandet och konsumtionen
inte minst.

Det har hänt en del under året även inom vårt fö
retag. Vi slår igen kyldisk och har aviserat nedlägg
ning av Ilända tegelbruk, men vi förbereder att själ
va överta pumpföretaget Perfecta-Silenta och har
fått en del nya produkter på vårt program. Likaså
har vi inlett en organisationsförändring, som vi hop
pas ytterst ska leda till en bättre lönsamhet för före
taget och därmed större trygghet för de anställda.

Inför helgen ber jag att få tacka Er alla för det
gångna året, för arbetsinsatser och för omsorger om
det gemensamma bästa i vårt företag. Personligen
har jag också fått bevis för att samhörighetskänsla
och vänskap betyder mycket för att underlätta om
ställningen i en värld där intet är beständigt.

Bo Broms
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rx STUrKHOD!S l'J!Yl 1\.\ ]):<FJ:.\1 ;A: LIX.\l:-:<Tc\TYX.-' FOJ!ESLAGXA l'L\TSEI:. Tecknade af 0. A.

Stor oenighet rådde om bästa platsen for Linnestatyn. Stockholms stadsjullmäktige gjorde slag i saken genom att
påfordra en betydligt stärre anläggning än vad Vetenskapsakademien hade tänkt sig och tillsköt pengar på villkor
att statyn placerades i Humlegårdens mitt. Bilden med de olika fors/agen är från Ny illustrerad tidning 1877.

Då gustavsbergarna reste
staty över blomsterkonungen

Fil. dr Wilhelm Odelberg medverkar då och då i
Gustavsbergaren. Under sin förvaltning av Kungl.
Vetenskapsakademiens samlingar har han studerat
de mer än hundraåriga insamlingslistorna för re
sande av en staty i Stockholm av blomsterko
nungen Carl von Linne och till sin överraskning
funnit att ett stort antal gustavsbergare genom bi
drag anslutit sig till projektet.

Det hör numera till god politisk ton att bekämpa per
sonkult, i varje fall den med sådana extrema och be
synnerliga drag som förgiftat vår och föregående gene
ration. Naturligtvis finns det oskyldiga former. Ingen
kan väl på allvar reta sig på tonåringarnas och föralldel
även äldres ofta kommersiellt inspirerade kändiskult av
till exempel idrottsstjärnor eller popsångare. Att enveten
skapsman skulle bli omfattad av otaliga vanliga männi
skors stora intresse och beundran, får väl sägas vara me
ra oväntat. Icke desto mindre har det skett och sker än-

nu. Linne, den märklige ordnaren av växtriket, fick re
dan under sin livstid en strålglans som knappast mattats
med åren och som tidigt spred sig över världen. Men det
var en teoretiskt grundad popularitet, ty som en väl
känd samtida svensk vetenskapsman sade: "Alla värde
rar professor Linne men nästan ingen älskar honom".
Linne stod dock i fortsättningen som en allt överskug
gande gestalt hos den älskligaste av naturvetenskaper
na. Många lade på hjärtat hans ord, att man skådade
Guds anlete i blomstren.

Linnes världsberömmelse satte många spår. Man har
räknat ut att inte mindre än 58 olika samfund har fått sitt
namn efter honom. Många länder har satt hans porträtt
på sina frimärken. Tre städer i USA är uppkallade efter
Linne. Otaliga gator bär hans namn. Man har också
tänkt på honom då det gällt att ge namn till kratrar och
"hav" på vår sterila satellit Månen.
Under 1800-talet blev det vanligt att svenska flickor i

dopet fick namnet Linnea efter Linne själv eller hans fa-
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MINNES STOD
voritblomma Linnea borealis. Själv har jag känt några
Linneor, men ingen av dem har haft en sådan drag
ningskraft som den svenska flicka med namnet Linnea,
vilken blivit besjungen av Evert Taube i en av hans tidi
gare och mycket populära sånger. Situationen är den att
en ung sjöman, som utsatt för orkanens alla makter på
Atlanten längtar hem till sin flicka i Göteborg, gör det
med följande vers:
Hennes namn det är det vackraste somjag beskriva kan
ty Linnea är det skönaste på jorden
den som Blomsterkonungen under höga granar fann.
Något skönare jag ej beskriva kan.

Något mer hedersamt för en författare än att få sitt namn
i folkmun kan väl knappast tänkas. Linne har - för
modligen ensam bland vetenskapsmän - skördat denna
ära. Strindberg har ironiskt kallat sin samtid för "atten
tatens och jubelfesternas århundrade". Attentaten har
tyvärr fortsatt, jubelfesterna har tagit andra, mindre
pompösa och mera vettiga uttryck såsom, för att näm
na något aktuellt, Gustavsbergs 150-årsjubileum.

Under 1800-talet restes många statyer i Stockholm,
vilket ofta hade samband med att staden växte och att
man ville vackert ordna parker och planteringar. Sop
tippen, det äckliga Katthavet, vid Nybroviken togs bort
på 1850-talet och i dess ställe kom en liten fin park.
Kungl. Vetenskapsakademien, som sörjde sin nyligen
bortgångne sekreterare och store kemist Jacob Berzeli
us - han som bestämde atomvikterna och gav kemien
ett nytt formelspråk - tog initiativ till en kolossalstaty
av Berzelius, som utförd av C.G. Qvarnström högtidli
gen avtäcktes 1858 på Katthavets gamla område. Aka
demien lät heller inga andra initiativ i den vägen gå sig ur
händerna. Hundraårsminnet av Linnes död I 778 nalka
des. Man började tänka på en ny staty. Akademiens pre
ses eller ordförande, den en gång så lysande politikern
Henning Hamilton, som mot slutet av sitt liv för sina
oredligheters skull fick gå i landsflykt, jämte akademi
ens sekreterare professor D. G. Lindhagen, utfärdade
1872 ett upprop till insamling som spriddes över landet.
Sex år borde vara tillräckligt både för att ekonomiskt
säkerställa projektet och att få statyn utförd. Det gick
emellertid trögt, både med det ena och det andra. Den
kände skulptören, professor Frithiof Kjellberg fick det
hedersamma uppdraget att gestalta Linne i brons. Så
blev det fråga om var statyn skulle stå. Under årens lopp
kom den i de makthavandes tankar att dansa runt från
Kungsträdgården till Vetenskapsakademiens dåvaran
de hus vid Adolf Fredriks kyrkoplan och slutligen till
Humlegården, som stod i tur att ordnas. Vid den tiden
var området ett skräpigt ökänt tillhåll. Det gamla teater
huset Rotundan i parkens mitt var nedgången och skul
le rivas. Nya tider randades. Kungliga biblioteket skulle
få en ståtlig byggnad i parken. Engelbrekts- och Sture-

CARL VON LINNE.

rctcuskavs Akadcmlen llr 1849 ln4i6d den Svenska Allmänhctcu att bidraga till
1ugne Ri-rzeUu8, väcktes iifven frt1gti11 ntt samtidigt resn
, hvure för hvnrje Svensk dvrbmu namn iim1n i
isk civilisation liar Iienuit, oc-h strålar i l1l~gn:äfvo» i

vidsträcktare en snuu namrforekning utbreder sitt miiktiga
Förh:Ub.ndeua 1illäto c:j då att förvcrklig~1 donna tanke. Men enär om. 15(-x år Linnis hundra

å.rih.-a tliklsdag iutriiffn.r, har Akademien anseU, tidpunkten lilwplig att nu återkomma till detta förslag ; _
och dot af dounn anledning hou vänder Mig till don Svenska .\ llnutuhcrcn med uppmaning- atl
toed. förenade krafter bidraga dertill, att till nämnde dng, dC'11 10 Januari l878, Li11n,:I" bild 1 brons
11ui blifvu stiilld pU (>O o!Tcuilig l'lats i Sveriges hufrudstad ror ntt inför kouuunndv tider bära vittne
derom, huru Sverige erkiiuner eina förbindelser till sina store miin ()di Iirnr dcrns roinne, och
tunna kommande ~hiulen att i,'1:notll n11dliA1i idroH(!r J1cdrH fosterlandet. 0<·11 sprida 81umiu;.;-{'us lj11t;

deu 5 April 1872.

Kungl. Votcn.i.knp~ Ak1ulcmio111; dig·uar:

Henning Ha,uilton,

Vetenskapsakademiens upprop flir en Linnestaty 1872
samt ett uppslag av insamlingslistorna med gustavsber
gares bidrag.

K:lmeror,~re satnt Ht•rrnr 8. Nilson, E. Fries, R l.,ovl•u, N ..J_ A111lcr8:{on. ,J_ ;\rrhe11i118, P. von
)WIJr.ir, 0. Tort'll och A. Koy, hdlken ko1nilc utlcn1nar :-rnltJ(·kningsfo;;tor t.:imt emoH:1gf'r i11fl_yLau·<J,.

hdöfip smn l1clst att eftor gifvorr:ns t>11sk1,H inbetalas 1,:1 en g:"lllg1 cllqr nrnfor tvU
liVgi,t n,.:, tir. Bidrag kunn:t i landsort-Ol'Ha nntingen cr11ig-gn8 till innt•lrnfrare nf ant.eekning$listor,
t-111.·r r,ck tifvcn;fö'l(]ar,; tllrekte till AkndomlenB Knmc,rerarc, 8tat~kotiuni8ij:urit'n tX:h · Hiddarcn 0. F. nf
~illl!l1. ,\ kadPmicn komnwr framde.l<'s att i allnifinua ti<lningnr lc11Hlil l,ohiirig rcdovi,ming för de
i11flntna medlen"



Frithiof Kjellbergs Linnestaty, fotograferad hösten
1975, 90 år efter avtäckandet. För att ge blomster
konungen ett mer majestätiskt utseende försåg honom
skulptören i den sista godkända, men också senare kri
tiserade versionen, med en stor och vid slängkappa.

Foto: Sven Bohman

gatorna planerades. Man beslöt att ställa Linne på Ro
tundans plats. Det dröjde i alla fall till den 13 maj 1885
då Linne stod där i all sin glans på sin sockel, omgiven
av fyra kvinnofigurer, symboliserande Botaniken, Medi
cinen, Mineralogien och Zoologien. Oscar II förrättade
avtäckningen under musik, fosterländska sånger, kanon
skott och i närvaro av många tusen människor.
Under skoltiden i Stockholm 1926-1936 hade jag att

passera tvärs över Humlegården. Under 10 års tjänst
göring vid Kungl. biblioteket gick jag dagligen flera
gånger genom parken. Sannolikt har jag över tiotusen
gånger gått förbi Linne. Till en början föreföll statyn
märkvärdig och imponerande men blev med tiden ett
monument, vilket som helst. Det var först då jag för 17
år sedan tillträdde befattningen hos Vetenskapsakade
mien som jag på allvar kom att fångas in i den värld som

företräddes av dessa stora vetenskapsmän, Berzelius och
Linne.
Inför året 1978, tvåhundraårsminnet av Linnes död,

planerar Uppsala universitet, Vetenskapsakademien,
Svenska Linnesällskapet samt det engelska Linnaean
Society, inte att arrangera stora hyllningar och banket
ter, utan en mindre kongress för att dryfta vetenskapli
ga frågor kring Linne. Med tanke på dessa förberedelser
kunde det-vara intressant att se vad som tidigare skett
kring Linneminnet, En av mina medarbetare, som har till
uppgift att svara för vissa ordningsarbeten inom Akade
miens arkiv, kom en dag med en stor bunt handlingar
och sade: "här är något som säkert intresserar dig". Det
var 1872 års insamlingslistor och redovisning för Linne
statyn. Jag slog upp pärmarna och läste på måfå här och
där. En lista på fem sidor representerade Gustavsbergs
befolkning. Många kända gustavsbergsnamn drog för
bi, men det rörde sig om farföräldrar och ändå äldre fä
der och mödrar till dem jag själv känt. Bidragen var inte
så stora, mest 10-öringar och 25-öringar, här och där till
och med en riksdaler. Penningvärdet var ett annat än nu
för tiden och ett siffermässigt obetydligt bidrag kunde re
presentera flera timmars arbete. Det hela föreföll märk
värdigt. Älskade Gustavsbergs porslinsarbetare och
kontorister Blomsterkonungen så mycket att de ville av
stå en bit av sin lilla inkomst för att resa en staty till hans
minne?

En anteckning på redovisningslappen gav ett bra
spår: Professor Keys lista. Axel Key, berömd anatom
och fysiolog, var inte bara en av Vetenskapsakademiens
främsta pådrivare i statyfrågan, han var också svärson
till porslinsfabrikens ägare, grosshandlare Samuel Go
denius. Axel Key lät bygga det välkända vikingahuset
Bråvalla vid Farstafjärden med sin grotta för mossor
och skuggväxter. I likhet med sin svåger, kollega och
granne på Udden, professor Carl Jacob Rossander var
han en entusiastisk blomstervän. Hur Axel Key lycka
des att få så många gustavsbergare att sätta sina namn
på hans lista, därom tiger dock handlingarna.
Det var 78 personer som deltog och deras namn återges

här nedan. Några är signaturer, som inte är så svåra att
avslöja. Ett par namnteckningar i svag blyertsskrift är
omöjliga att tolka. Trots att mer än hundra år förflutit
sedan dessa namnteckningar skrevs, kommer säkert en
och annan gustavsbergare, som läser detta, att känna
igen någon för länge sedan bortgången släkting:
Z F-d, J's R- 'n, F-g, Ax Sjöberg, JA Alm, 0 Johansson,
Petter Lindqvist, AZ, Frans Ekberg, August Olsson, C G
Nilsson, Johanna Lind, Anna Andersson, Carl Enberg,
Anders Enberg, Augusta Pettersson, A Hellström, Staf
va Granberg, Marie Hagström, N Dahlberg, Amalia
Fröberg, Sofie Malmberg, Johanna Hagberg, Johan
Olofsson, GB, F O Eck/ing, CP Hagström, J M Eriks-
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son, C E Pettersson, Carl Isaksson, Gentele, J Kjell
ström, Amelie Andersson, Bilda Haglind, Hilma Ring
holm, Selma Larsson, Loiten Rönlöf, Anna A lander, Al
ma Söderman, F WBerger, A Billquist, H JPettersson,
H Engström, B Ekberg, Arvid Ekberg, Carl Brandt,
Herrman Box, Carl Törngren, AFHagström, Ida Till
dahl (?) Peter Hedblom, G Lowndes, A Lindquist, Fri
da Stirn, C Hagström, B Enberg, Carl Severin, R Box,
Johannes Johansson, Aug Rolf, CA Ahlsson (?) C Sö
derman, John Atherton, C Poignant, Otto Enberg, Aug
Holm, August Öberg, C J Fogelholm, Richard Mell
ström, Oscar Enberg, G Svensson, Victor Carlbom, 0
Dahlberg, Beckman, C J Pettersson.

Det finns nog de som vet mycket om dessa gustavs
bergare, vilket jag knappast gör. Några randanteck
ningar från min sida skall emellertid komma här.

Listan börjar med Z, utan tvekan identisk med konto
risten Reinhold Zielfelt, bror till en annan av Samuel
Godenius svärsöner August Zielfelt. Han var från bör
jan statstjänsteman men i sin ungdom blev han genom

· en olyckshändelse förlamad i högra sidan. År 1874 kun
de han inte arbeta längre i fabrikskontoret utan flyttade
till en gård utanför Stockholm. I raden av namn finner vi
Amelie Andersson. Hon var en ung porslinsarbeterska
och gifte sig samma år med Reinhold Zielfelt, som hon
länge varit fästad vid. Enligt familjetraditionen skall hon
ha varit en god, uppoffrande maka och vårdarinna. Ziel
felt dog 1882. I kyrkoboken står antecknat att Amelie
dog av morfinförgiftning fem dagar efter mannen och
begrovs samtidigt med honom.
F-d betyder säkert Fredblad, men en generation före

Wilhelm Fredblad, far till ännu levande gustavsbergare,
och vars hågkomster från det gamla bruket ingick i som
marnumret 1975 av Gustavsbergaren. Familjen Ekberg
förekommer med två representanter, däribland klockar
far och porslinsmålaren Bernhard. Den gamla gustavs
bergssläkten Enberg, ursprungligen från Blidö, ställer
upp på listan med icke mindre än fem medlemmar. Nam
net Gentele på listan överraskar. Georg Gentele, den
skicklige kemisten och keramikern från Schwaben var
under mitten av 1850-talet disponent på fabriken, men
Godenius fick lov att avskeda honom eftersom arbetar
na inte kunde fördraga hans metoder som arbetsledare.
Antagligen deltog han senare i arbetet som keramisk
rådgivare. För övrigt återfinner vi Herrman och R Box
(ibland stavat Boox) av vallonsläkt liksom C. Poignant.
Några engelska namn förekommer också. Den förste A t
herton i Gustavsberg tillhörde den tidigaste invand
ringen av arbetare från Wedgwoodfabriken i Stoke-on
Trent under 1830 och 1840-talet. Sönerna John och Ri
chard arbetade som drejare på 1870-talet. Johns namn
förekommer på listan.

Axel Key (1832-1901) var en av samtidensfrämstafor
skare gällande människans nervsystem och bindvävna
der. För svensk skolhygien hade han en banbrytande be
tydelse genom sina förslag om obligatorisk läkartillsyn
av eleverna. Keys mångsidiga intressenfick uttryck bå
de i byggandet av vikingahuset Bråvalla och den.fintpla
nerade botaniska omgivningen. Porträttet ärfrån 1860-
talet, då han som ung professor vid Karolinska institu
tet gifte sig med den 19-åriga Selma Godenius
(1843-1916).

G. Lowndes, också han stamfar för en välkänd gus
tavsbergssläkt, inkallades från Stoke-on-Trent i början
av 1860-talet för att göra "benäkta" porslin och blev så
småningom förman. På äldre dagar återgick han till sin
ungdoms arbete med Wedgwoodporslin, så kallad jas
per. Lowndes dog år 1900.

Som sagt. Listan med de namn som hyllade minnet av
Linne kan nog stämma mången till minnen från gamla ti
der i Gustavsberg.

Wilhelm Ode/berg
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JUL I GUSTAVSBERG FÖR
75 ÅR SEDAN

Sittandefr v Anton Kock, Oscar Wadstriim, Johan Hell
qvist, stående Georg Boox, Fredrik Lundqvist och Nils
Box.

Då jag 1960 skulle knåpa ihop ett Julnummer av Gus
tavsbergaren, lyckades jag samla sex genuina gustavs
bergare kring en miserabel trådspelare. Inspelningen
finns inte kvar, men däremot julnumret och några min
nesanteckningar från samtalet med det trivsamma gäng
et. Det var Georg Box, Nils Box, Johan Hellqvist, Anton
Kock, Fredrik Lundqvist och Oskar Wadström. Temat
för vårt samtal var Veteranklubben och pensionärernas
villkor - och därpå ledde jag in samtalet på hur julen fi
rades i Gustavsberg vid seklets början. På tal om det er
inrade Wadström om nyårsnatten 1900, då det nya år-

hundradet ringdes in - ett år för tidigt påstod en del. Allt
folk i stugorna - i Kullen, Portstugan, vid Mariagatan,
Storgatan eller Doktorsgatan - gick ut "på bron" vid
midnatt för att lyssna till klockklangen i fjärran från
Värmdö, Boo och Ingarö.
Julförberedelserna hos familjerna i brukssamhället

sattes av tradition igång på Annadagen den 9 decem
ber. Då skulle lutfisk inhandlas, i riklig mängd för att
räcka in på det kommande året. Den skulle huggas,
borstas och blötläggas, kalkas och sodabehandlas un
der ideliga vattenbyten, för att vara lagom färdig till jul.
Det var gott och en välkommen omväxling från en an
nars rätt ensidig matsedel.
Fabriken hölls ofta stängd från Jul till Trettondagen -

utom för dem som hade med djur, reparationer eller
städning att göra - eller för tjänstehjon. Men "fabri
kanterna", formarna och annat kvalificerat folk, fick och
hade kanske råd att ha ledigt. - Pojkarna hade kallats
till fabriksarbete, så snart de slutat skolan vid 13 års ål
der. Deras kunskaper om multiplikationstabellen och
läsning räckte, ansåg magister Lagerström, för att "äta,
sova och bära lera". Det var på den tiden man stavade
"blifva", "godt", sagdt" och "hvad"?! Så man fick i alla
fall snart lära om igen. - Den långa fritiden uppskatta
des av de unga - ty där var riktiga vintrar. Kälkdrögar
na kom fram vid bergen kring Rudmaren och i Rutens
backe. På Wollerts patent åkte man skridskor, senare i
tiden med segel, ända ut på Nämdöfjärden. Skidor fanns
inte men några gjorde sig tunnlaggar.

Det skulle vara gott och rikligt med bröd till Jul. Gum
man Lindberg i Farsta var känd för sitt bak, ett annat
brödställe fanns vid Mossen. Bagarstugor hade man bå
de i Mariagatan och Kullen - och dit fick grabbarna
springa med många korgar ved den här tiden.
När nu decemberavlöningen delades ut, blev det liv

ligt i bolagsbod och hos övriga handlare. Några familjer
hade fått kassan förstärkt genom att de gamla nu fick sin
årspension på 60 kronor för man och 48 kronor för
kvinna. Man planerade sina inköp noga. I bolagsbon var
det trångt. Många kom klockan 7-8 på morgonen -
men kom ej därifrån förrän framåt middagen. "Aktie
ägare" och tjänstemannafruar hade företräde - och
grabbarna - ja dom hade ju framtiden för sig. Hos Ba
gar Lindström förärades välkända kunder en liten wie
nerkrans på köpet. Hos Aströms i Kullen och Wass
bergs i Mariagatan hade man "julmarknad" och skylta-
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de med granna julprydnader, godsaker och sällsynta
sydfrukter, som tex apelsiner. Där fanns pepparkaks
gubbar, sega "tjong" och sockerråttor för 1-2 öre. Lin
dahls diversehandel vid Edsberg var känd för sitt bill iga
bröd - och för träskor.

I övrigt rekvirerade man sina förnödenheter - mest
vått - att levereras från sta'n med Gustavsbergsbåten.
Det var folksamling och fest vid kajen då båten kom.
Slädar och kälkar väntade att frakta hem varorna - här
tjänade pojkarna en och annan "tjufemöring" för att
hjälpa till. - Några gustavsbergare hade gris, som nu
slaktades i bryggstugorna och från Farsta kunde man
köpa inälvor för att bereda sylta, korv och blodpalt. -
Gran hade man huggit i skogen, efter anvisning från
lantbruket, ett fritidsjobb som kom på pojkarna. Accep
terades inte granens utseende i familjen, gick man ut och
högg en ny. När så jobbet var slut kl. 5 på Julafton sat
tes granen i sitt träkors, de hemstöpta julljusen knöts fast
med ståltråd eller i en ögla av två sammanförda grenar.
Man pyntade granen med pappersprydnader, sotargub
bar, kritkarameller, förgyllda nötter och sockerråttor.

För att skydda golvet mot de droppande ljusen lade
man papper eller Nya Dagligt Allehanda under granen. I
värmen blev sockerråttorna längre och längre, medan
pepparkaksgubbarna naggades av andra orsaker. - Jul
klappar förekom mera sällan. Därtill var kovan för
"knapp" - men det hände att någon fick en ask tennsol
dater, ett skrapnosspel eller en liten färglåda från någon
förmögnare släkting i sta'n.

Till Julottan i Ekedalskyrkan bagav man sig med
facklor och lyktor för att lysa sig fram i vintermörkret -
det måste ändå ha varit rätt stämningsfullt med allt detta
glimmande i snön utanför, när julpsalmen brusade till
kantor Ekbergs hemmagjorda orgel. Man stor tätt pac
kade i träkyrkan, där järnkaminerna utstrålade sin vär
me. Desto kallare var det när man kom ut - inte under
ligt att många nu avsmakade medförda våtvaror i fick
plunta. - Några år längre fram i det nya seklet blev det
högtidligare, sedan biskopen invigt den nya kyrkan. Det
året lär isränna ha brutits, så på Juldagens morgon kom
Julbåten med släkt och gäster in i Farstaviken. Kapten
lät båtens strålkastare lysa över kyrkan. Vilket kyrko
herde Norman tog som utgångspunkt för sin predikan -
"ljuset som kastas över templets torn". - Brukspatron
och hans folk hade sin upphöjda hylla i kyrkan - men de
firade sin jul i våningen vid Drottninggatan i Stock
holm. - Det året kom också baptistkapellet till - vilket
firades med fest och extraförplägnad, som också kom
våra fyndiga gossar till del. Den välgörande brukspatro
nen avtackades med ett vördsamt hyllningspekoral.

På Annandag Jul hölls föreningsfester på olika håll.
Det var gröt- och kaffefester hos Templarna på Värds
huset med sång och annan underhållning, och på Klub-

ben var det dans till Skarpskyttarnas eller Ekbergs ka
pell. Där dansades Kväsarvalsen - dagens slagdänga -
schottis, polka och francais. Pojkarna slapp inte in ännu
- men Oskar Wadström, som bodde i Klubbhuset, kun
de purras mitt i natten för att hasta till Värdshuset och
skaffa mera pilsner åt de törstiga.

Under mellandagarna blev det skridskoåkning - om
man inte måste hugga ved förstås. - Man gjorde för för
sta gången bekantskap med en unik företeelse, som le
vererade musik på mekanisk väg. Det var grammofo
nen, som ingenjör Odelberg lät en kollega presentera på
Värdshuset. Till Klubben kom en kringresande "kine
matografägare", som premiärvisade struttande korta fil 
mer från Amerika mot 10 öre inträde. En stor sensa
tion! - Bland de fasta gustavsbergsfamiljerna hände det
att man bjöd in varandra till helgmåltid. Det var trångt
om saligheten, men nog kom man åt en pepparkaka och
en skopa saft. - Ungkarlar och annat löst folk hade det
svårare med umgänget. Vid den här tiden kom de första
kullorna. Pigga töser, som delade ett rum på fyra i Grö
neborg. Någon gång ockuperade de ett tomt rum och bjöd
grabbarna på lekar och dans till gitarr. - En gammal
gustavsbergssed var stjärngossarna, och där hade de fi
gurerat alla sex. Man svärtade ansiktet, draperade sig i
lakan och pappdekor, snickrade ihop en snurrande stjär
na - och vandrade runt i hopp om att bli insläppt i nå
gon lägenhet, få en bit ät- eller drickbart och en slant i
Judas strumpa. - Så följde till slut julgranslundringar
na, där man dansade kring granen och kastade ut den på
backen under hurrarop. Så var Julen slut.

Trots alla begivenheter kring juletid hade pojkarna in
te något bestående minne av särskild glad stämning vid
Jul. Man kom ofta i skymundan när de vuxna hade fest,
och man fick snylta sig in på en och annan församlings
fest till kaffe, sång och predikan. Man hade knalt med
kovan och man måste lämna det mesta av lönen i famil
jen. Länge slet man på kläderna från Tygboden och de
grova skorna. Maten var ensidig, ägg och frukt var lyx.
Öl och brännvin var en stor del i de vuxnas diet. -
De gamla och ensamma, de fattiga och sjuka kände

nog inte heller någon äkta julstämning. Ibland måste
man tigga, för jämnan handla på krita, eller hoppas och
lite på goda människor, kanske hågkomst från barn som
flugit ut från Gustavsberg till andra orter, till Amerika.
Julen var verkligen klassindelad - det var tyst och dys
tert hos många. Men de mindes ändå att det varit Jul en
gång. Som det stod i en dikt från den här tiden:

Uti hjärtan, som om sällhet drömde,
och om barnastoj i fordom tid.
I stilla hyddan de dock ännu gömde
en känsla utav sällsam julefrid.

Gästa Dahlberg
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''VACKRARE VARDAGSVARA''
Brev från Landskrona

Det här brevet har vi fått från Ivar Th. Söderlund i
Landskrona. Porslinshandlare med minnen av gustavs
bergsporslin. Den första ordern gick till Gustavsberg
och det var 1931. Då var det inte nådigt att vara affärs
man.

Aren 1930-1931 var svåra år för mest hela mänsklig
heten. Efterkrigstiden med nedgång i produktion, åtföljt
av stor arbetslöshet präglade Sverige, när vår lilla familj
återvän-de från utlandet.

Vi var fyra: min fru, äldsta sonen, 4 år, Ingrid 3 må
nader samt "författaren". Mjölkflaskorna till Ingrid fick
värmas framme på lokomotivet under resa Krakau -
Berlin - Sassnitz - Karlshamn. Kölden var intensiv och
när vi kom till Berlin lämnade vi lilla dottern till Evange
lische Fiirsorge med begäran att återfå henne på Stetti
ner Bahnhof vid visst klockslag. Mycket riktigt där stod
en prydlig barnsköterska med ungen. Sköterskan sa:
"Ach, die Herrschaften kommen". På E F var det van
ligt att barn inlämnades och ej avhämtades. Så fick "för
fattaren" sätta igång med att skaffa arbete. Omöjligt.
Resor, undersökningar, underhandlingar med tillver
karna av glas och porslin i Sverige. Resultatet blev att
"Vackrare Vardagsvara", Landskrona startade 15 no
vember 193 I. Den första porslinsordern placerades hos
Gustavsberg. Gamle P A Hansson förmedlade bekant
skapen med disponent Odelberg, som var mycket vän
lig. Odelberg lovade att det vi ej kunde sälja kunde vi re
turnera. Det var knivskarp konkurrens och jag minns,
att vi fick återsända en fajansservis med brett, grönt
band.
Någon på tillverkaresidan sa till mig att om vi kunde

få upp årsomsättningen till 50 000:- så var vi i hamn.
Det började så smått. Den 23 februari 1932 sålde vi

en stålvisp för kr. 0.20. Vårt inköpspris för denna prak
tiska artikel var kr. 0.15. Bruttoförtjänst den dagen kr.
0.05.
Det gick emellertid framåt. 1931 årsomsättning ca

28 000, 1932 32 000, 1933 45 000. 1967 såldes våra
tomma väggar till DUKA.
Till sist några historier. En liten mor med många barn

(hon kom ofta förbi affären) frågade om hennes KAL
kunde få jobb som springpojke hos oss. "Jo då" blev
svaret. Många paket fick KAL kanske ej springa ut med,
men vi satte honom ibland till att damma. Efter ett par
månader uteblev KAL. När modern kom förbi, så frå
gade vi efter honom. Svar: "Han tyckte han fick slua för
möen damm".

Vi skriver 1962 eller däromkring. En vacker som
mardag. "Författaren" står i dörren. Två damer närmar
sig. Den ena frågar mig: "Aer De porcelinhandlar". Ef
ter jakande besked räcker hon fram handen och säger:
"Tack! Mitt namn är fru W. Ni stod på kajen, när mina
tre små barn och jag själv kom med flyktingebåt från
Danmark 1943. Ni sa: Ni ska skall bo hos oss. Fru W
fick tydligen bo över natten i ett stort rum i vår våning.
På morgonen efter måste hon resa vidare till uppsam
lingsläger i Höör. Hon fick ej tillfälle tacka då, ty min fru
var antagligen på inköpsrunda och våra fem barn i sko
la. "Författaren" hade ej det blekaste minne av detta. Så
till sist en liten historia om Gustavsbergsporslin. En li
ten gumma med stor korg på armen öppnade försiktigt
entredörren och sa: Har ni nåt skravall från Agusta
Berg? Det lät mycket komiskt, när man bemärkte det
spetsigt uttalade uet i Agusta.
Ja, minnena äro många från barndom och mannaål-

der. I. TH. SÖDERLUND

Unik jubileumspresent från England. Denna eleganta
tekanna, tillverkad av William Cockworthy i Plymouth,
England, o. 1770, har fabriken fått i gåva av English
China Clays Ltd. Cockworthy var den förste engels
mannen, som upptäckte Cornwall-china-stone som en
viktig beståndsdel för att få fram det eftersökta pors
linsmaterialet. C:s produktion sträckte sig mellan 1769
och 1774, varfår föremål därifrån är sällsynta. Med
kannan följde två album med foton från Cockworthy
Museum i Kingsbridge. M L
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GUSTAVSBERG I VÅRA HEM
Utställning på Kulturen i Lund

Kulturhistoriska museet i Lund, Kulturen, är ett mu
seum som i sin art kommer tvåa efter Nordiska Museet i
Stockholm. Det ligger mitt i Lund ett stenkast från dom
kyrkan och består av ett trettiotal ursprungliga och dit
flyttade byggnader. Utom de kulturhistoriska samling
arna som berättar om allmoge och borgarliv, om handel
och hantverk och inte minst om Lunds egen arkeologi,
finns det mycket betydande specialsamlingar framför
allt av keramik från alla tider och världsdelar, svenskt
silver, textilier m m.
Redan förra året beslöt, med anledning av vårt jubi

leum, dess chef Bengt Bengtsson att göra en gustavs
bergsutställning med hjälp av egna samlingar och en
över hela Skåne utförd inventering av gustavsbergs
porslin i hemmen. Med hjälp av pressen gick man ut med
frågeformulär och bad att få låna in porslin. Utställ
ningskommissarierna Gunilla Ericsson och Eva Sjölin
kunde glädja sig åt ett mycket stort intresse från allmän
heten och kunde endast ta in en del av allt museet er
bjöds att låna från slott och herresäten, borgarhem och
gårdar. Den rika skörden innehöll bl a flera nummer
som varken finns på Nationalmuseum eller i vårt eget
porslinsmuseum.
Utställningen inleds av två kontrasterande dukade

bord, ett allmogebord med handmålade koppar och fat
och muggar med reliefdekorer från fabrikens allra för
sta tid och ett pampigt festbord från 1890-talet med ser
visen Carrara, kandelabrar, brutna servetter och hela
den högborgerliga ståten. Det intressantaste med ut
ställningen och som skiljer den från allt annat i utställ
ningsväg i år är att ägarna berättat om sitt porslin och
ofta skickat bilder från det egna hemmet. Några exem
pel: På en bild ser man en imponerande gumma med en
låda på en spark. Hon gick runt i gårdarna för att laga
till kalas och då hade hon med sig en hel uppsättning
gustavsbergsporslin att duka med. Från en och samma

familj visades tre serviser: Allmoge som användes i som
marstugan, Liljeblå som användes till vardags i stan och
en benporslinsservis med guldkant till fest. Fadern i en
familj hade köpt servisen Wexjö och när sedan hans fyra
döttrar i tur och ordning satte bo fick de varsin Wexiö
servis. En lila Carrarabål har i en familj i generationer
använts i samband med begravningar. För gustavsber
gare var det särskilt roligt att se ett bidrag från dottern
till kamrer Adolf Carlsson i Gustavsberg. Där fanns
bland annat en påskservis som vi inte har exempel på
själva.
Ja, det fanns mycket att se på och underbara amatör

foton från kaffekalas och kaffestunder med Blå blom
från olika epoker. Mycket folk och mycket publicitet har
mött utställningen och vi i Gustavsberg måste verkligen
ge Kulturen i Lund en blomma för den fina insatsen. Ut
ställningen pågår till den I februari 1976 och fortsätter
sedan eventuellt till Landskrona och Helsingborgs
museer.
Du kan förresten själv bli medlem i Kulturhistoriska

föreningen för Södra Sverige och för 25 kronor får du en
mycket fin årsbok som just heter Kulturen.

AH/ML
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-Saltstänk från Farstaviken

Innan vi vet ordet av, så är det jul
Vad är det för en högtid egentligen? Vi väntar på den, en
del hatälskar den och många ensamma fruktar den. Jul
firandet kräver gemenskap och ensamheten blir out
härdlig när grannarnas festglädje tränger in genom väg
gar och tak. Vem mäter de ensammas bitterhet under
julhelgen och vem är beredd att lindra den?
Julen rymmer allt från kristen tradition till hedniska

riter, blandade så att ingen vet var det ena börjar och det
andra slutar och över alltsammans svävar den kommer
siella Tomten med rosiga plastkinder och välfriserat
skägg. Han som gör oss pirriga av ha-begär och hem
fallna åt frosseri. Priset är januaris kalla penningbrist
och gall- och magbesvär.

Det är trots allt den helg som vi har svårats att und
vara. Skön framförallt för att den ger oss en samman
hängande ledighet under den mörka årstid då vi behö
ver den. Handen på hjärtat, det egendomligaste av allt
är, att det sitter ett förväntansfyllt barn inom oss inför
julen, milde himmel blir vi aldrig vuxna?

Folket kring Farstaviken rustar för julen
Det börjar i september. Små gossar, blivande fram
gångsrika affärsmän, ringer på ens dörr och tar upp be
ställning på jultidningar. Jag kommer alltid att förvåna
mig över hur någon kan bli inspirerad av tanken på Jul
stämning eller Åsa-Nisses julbrännvin när sensomma
ren blommar och båtarna ännu ligger och guppar i Far
staviken. Det måste vara gossarnas naturliga fallenhet
för affärer och en inte oansenlig övertalningsförmåga.
Många av våra största bankmän och affärschefer bru
kar ju också berätta om att det var så det började - de
sålde jultidningar i sina unga år.

Det var så det gick snett för oss redan i starten. Vi sål
de aldrig jultidningar, vi kanske inte ens fick av våra
oförstående föräldrar, och så var vårt öde beseglat, vår
framtid utstakad, vi blev knegare med livets nödtorft
som enda riktmärke. Vi får aldrig en villa i Spanien, ing
et bankkonto i Schweiz, inget grundmurat hat till Sveri
ges regering i det för övrigt nationella lilla hjärtat.

Folk från tjugotvå nationer
samsas kring Farstaviken. Här finns alltså drygt tjugo
talet sätt att fira jul på utom vårt eget. Svindlande tanke

- tänk om alla skulle fira sin helg inför öppen ridå och
delge varandra sina jultraditioner, det skulle bli en jul att

· minnas länge. Vi skulle få en provkarta på all världens
decemberliv i helg och söcken.

I mitten av november verkar julen påträngande. Brev
lådan är full av reklamtryck i rött och vitt med God Jul i
guldtryck på titelbladet. Jag gnisslar tänder och göm
mer dem längst ner i den tidningshög man tror att man
en gång skall hinna läsa, här skall inte tjuvstartas innan
advent. Varefter man går till konsum och köper limpa
och servetter och ser tomtarna dansa på paketen och
musten har blivit julmust - ingen undgår sitt öde.

Å·ven julesnön tjuvstartade
Den låg som på ett julkort runt viken den 21 november.
Vattnet svallade ännu fritt och slog upprört mot kaj och
brygga och träden stod med svarta grenar i det klena no
vemberljuset. Sandbilarna dundrade fram på Odelbergs
väg och de var efterlängtade. Vägarna blev glashala i
snöfallet. Vi har fått "långa" avstånd mellan hem och ar
bete även här i Gustavsberg med områden som har eg
na utfartsvägar. Björnkärret, mitt hem på jorden når
man numera på en ny väg som utgår från Skeviksvägen,
vid hållplatsen Böle mosse. Den är svindlande vacker
och förödande farlig, som så mycket annat i detta liv.
Med kurva på kurva och en sugande dragning mot höj
derna. Där stod bilarna och snurrade på sina sommar
däck för vem väntar kyla och snö när blommorna ännu
kämpar på uteplatsen.

Till sist, ge mig en julklapp,
apropå det här med trafik. Ta bort de nya skyltarna,
med förbjuden mopedåkning och sätt dit de gamla med
förbud mot cykelåkning, på vår gångbana till Lugnet.
Den sköna väg, som gav småbarnsmammorna en stunds
andrum och där småbarnen kunde springa fritt kring
barnvagnarna. Plötsligt åker cyklisterna slalom mellan
småbarnen och förskräckta mammor sliter in barnen till
vägkanten. Är det riktigt klokt det? Skall förövrigt inte
en gång- och cykelbana vara tudelad. Ge oss vår gång
bana åter, det finns så få fridfulla vägar kvar i samhäl
let. Ja så fick jag det sagt, det var den enda bönen på min
önskelista.Jag gillar överraskningar, ni vet, men bara gla
da och jag önskar er alla detsamma.

Edla Sofia
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Skånska Cements bygge av 36 kedjehus i bortre Björnkärret närmar sig nu sitt slut. Husen ligger bara 50 m sydost
om Klosterbergsgärdet. För att möjliggöra bygget måste man stänga av Renvägen och göra en ny väg, Hermelinsvä
gen.fram tillBöle mosses hållplatspå Lagnövägen. Bilden visar 1 :a gruppensomflyttade in vecka 47. Någon har re
dan på gammaldags maner döpt sitt hus och man kan skymta det stolta namnetAlbert Hallpåfasaden. Gustavsber
garen önskar nybyggarna lycka till. Foton på denna sida, LeifAndersson.

Ragnar Edling
avtackad

Ragnar Edling, hälsing, född i Hanebo, började hos oss
1938. Hans första uppgift var att göra grunder till Höjd
hagshusen under byggmästare Göranssons ledning. Var
sedan sotare i flera år och många husmödrar minns ho
nom från hans besök i hemmen. Givetvis skrämdes bar
nen även här med sotaren, men Ragnar var innerst inne
en snäll karl fast svart av sot i jobbet.

1952 kom Ragnar till Kyldisk och 1968 blev han
truckförare. Nu avtackades han vid uppnådd pensions
ålder av transportchef och arbetsledare.
Ragnar skall säkert ägna sig åt fritidsstugan i Häl

singland liksom åt täppan i Höjdhagen. Lycka till!
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Prinsessan på ärten av H.C. Andersen
I tolv illustrationer av Calle Blomqvist

Det var en gång en
Så tog hanfarväl a
fö'r att hitta någon

Så reste han hela världen runtfår attfinna sin prinses
sa men overallt var det något i vägen.

Prinsessor fanns det gott om, men om det var riktiga
prinsessor kunde han inte komma underfund med; all
tid var det något, som inte var riktigt.

Så kom han hem igen och var så bedrö'vad,fö'r han vil
le ju så gärna ha en verklig prinsessa.

En afton när dom satt hemma på slottet, blev det ett
forskräckligt oväder; det blixtrade och åskade, regnet
oste ned, det var riktigt hemskt.

Då bultade det på stadsporten, och den gamle kungen
gickfiir att ö'ppna. Det var en prinsessa som stod utan
for men Gud, så hon såg ut av regnet och det svåra väd
ret!



Det var en gång en prins,
som ·ville ha sig en prinsessa • • •

Vattnet rann nedför hennes hår och av hennes kläder
och det gick inframtillpå skon och så sade hon, att hon
var en verklig prinsessa. Ja, det skola vi nog taga reda
på! tänkte den gamla drottningen, men hon sade ingen
ting.

Men på kvällen gick hon in i sovrummet tog bort alla
sängkläderna och lade en ärta på bottnen i sängen.
Därpå tog hon tjugo madrasser, lade dem ovanpå är
tan och så ytterligare tjugo ejderdunsbolstrar ovanpå
madrasserna.

Om morgonen frågade man hen
ne hur hon hade sovit åh för
skräckligt illa sade prinsessanjag
har nästan intefått en blund i ögo
nen på hela natten Gud vet vad det
varitför något i sängenjag har le
gat på något hårt så attjag är all
deles brun och blå över hela krop
pen det är förskräckligt.

Ja, där skulle nu prinsessan ligga om natten.

Så ämskinnad kunde bara en verklig prinsessa vara
och prinsen tog henne så till hustru ty nu visste han an
hon var en riktig prinsessa.





BLOMKULAN
vårt äldsta daghem
Här började daghemsverksamheten i Gustavsberg 1942
och Blomkulan har utan uppehåll verkat som två gene
rationers andra hem. Från trettioårsåldern och neråt
finns många, många ungdomar med glada minnenfrån
Blomkulan, mest minns man "tant Bengtsson i köket".
Många talar varmt om Lilian, Elsa, Marianne och Sti
na eller någon annan av dem, som betytt mycket för
mindre personers trivsel. Härfanns länge både daghem
och lekskola, ja t o m en liten lägenhet förförestånda
rinnan.

I somras genomgick Blomkulan en renovering inomhus
och den forna expeditionen har gjorts om till ett större
kök. Det gamla köket, trångt som en kokvrå, finns kvar
till barnens eget stök och exp. har flyttats till västersi
dan och ligger ifil med lekrummen. Ett uppskattat rum
för vatten/ek har tillkommit, liksom en snickarverkstad.

Blomkulan är nu ett daghemför syskongrupper. Tjugo
barn mellan 3- 7 år tar daghemmet emot och många av
dem ser ni här på Hilding Engströmers bilder. Före
ståndarinnan heter Margareta Ekeberg och hon har till
sin hjälp Lisbeth Gustafsson, Kerstin Pettersson, Moni
ca Boman och Lisbeth Schneider. Stina Lindroth, an
ställd sen tjugo år basar i köket och Kerstin Sandberg
städar.

Layout: JAN CALDERON.

På den stora bilden skoter Jimi Nordström potatispres
sen med kraft och allvar. Lisbeth Schneider uppmuntrar
och övervakar, Marco Be/otta funderar medan Paulo
Pires och Samuele Perini inväntar resultatet.

Den lilla bilden under t. v., Paulo blandar mjölk i sme
ten.

Nästa bild under den stora: "Tant Stina hade ledigt och
vi lagar köttbullar själva", Paulo, Samuele, Lisbeth,
Marco och Jimi.

Bilden underst, längst t. v.: Lekstugan är skön att krypa
in i, Marco och Samuele skymtar genomfönstren, Jimi
är på väg in och Fernando Pires och A nnelie Ullej}ord
har annat för sig.

På bilden bredvid denförra har RolfPettersson kommit
för att hjälpa till med dockteatern. Han sitter. iförgrun
den, fr. v. Lisbeth Schneider med sonen Johan, stående
Dejan Petkovic och två doldisar, dräkterna gör barnen
själva.

På höger sida t. v. i nya vattenlekrummet. Cilla Wahl
ström och Sandra Bizzini.

T. h. jobbar Malin Landqvist i snickarverkstaden till
sammans med Fernando Pires.

Under: De målandeflickorna heter Lena Lundqvist, An
nelie, Sandra. Det skall bli kläder till dockteatern.

På sista bilden är vi skräddare allesammans,fr. v. John
Lander, Malin, Dejan, Annelie, Daniel Jansson och Lis
beth Gustafsson.



KONSUM• DOMUS
Konsum-Domus
Vi befinner oss ånyo i slutet på ett verksamhetsår. Ser
man tillbaka har året gått väldigt fort. Den varma och
vänliga hösten har säkert bidragit till denna känsla, men
också en positiv utveckling för vår konsumentkoopera
tiva verksamhet.
Julmånaden blir årets sista tolftedel. Denna månad

präglas speciellt av de många traditionerna med dess alla
begivenheter. Julen blir oftast den högtid som skapar en
speciell atmosfär och stämning.
Till den bilden hör också att våra butiker och vårt va

ruhus julbetonas och rustar sig med alla de varor vi öns
kar återfinna i hyllor och montrar.

Vi hoppas därför att allt arbete som våra anställda
lägger ned i detta avseende ska underlätta för våra med
lemmar/konsumenter att finna det mesta av det som be
hövs i form av julklappar och andra varuslag.

Öppethållandet
under julmånaden i våra butiker och varuhus kommer
varje vecka att meddelas i vårt flygblad. Vi hoppas att
detta underlättar planeringen av inköpsbesöken.

Varuhuset under utbyggnad
Vid tidigare tillfälle har vi aviserat denna om- och ut
byggnad av varuhuset. Under gången tid har arbetena
fortskridit och blivit synliga kring vårt befintliga hus. Vi
hoppas att de eventuella olägenheter som hittills upp
stått ska följas av fördragsamhet. Under julmånaden
och närmaste månaden blir det väl inte så märkbara
störningar inne i huset. Vi hoppas därför att vi kan klara
de inre omdisponeringarna under den "lågfrekventa" de
len innan vår- och sommarruschen sätter in. I maj må
nad ska vi ha det hela klart.

Vår personal kommer att göra sitt allra bästa för att
överbrygga de olägenheter som kan uppstå under arbe
tets gång och vi hoppas att alla som besöker varuhuset
under byggnadstiden visar fortsatt förståelse och tole-

rans. Vi ser fram emot färdigställandet som ger oss ett
ännu bättre och funktionellare varuhus.

Fullmäktigesammanträde
Den 11 november voro föreningens fullmäktige, styrel
se, revisorer och representanter för de anställda samla
de till möte i Folkets husteatern i Gustavsberg. Vid mö
tet medverkade rektor Lisa Pettersson, Vi-skolan. Hon
berörde på ett kunnigt och trivsamt sätt frågor kring
Konsumentkongressen 1976, den fortsatta behandling
en av handlingsprogrammet för kooperationen samt ut
redningen om kvinnorepresentationen. I likhet med tidi
gare år lämnades information kring föreningens verk
samhet fö? innevarande år samt om gjorda bedömning
ar inför kommande verksamhetsår. Information lämna
des också om varuhuset och olika faser kring dess om
och tillbyggnad.

Året 1975
har som inledningsvis nämndes visat en positiv utveck
ling. Försäljningsmässigt redovisas mycket fina tal.
Ännu saknas hela bilden, men vad vi hittills fått registre
ra pekar på en god volymökning. Denna registrerade ut
veckling är betydelsefull eftersom den också skapar po
sitiva effekter att neutralisera den mycket starka kost
nadsökningen som året inneburit. Vi vet att såväl löner
som bikostnader ingår med tyngd i årets ökade kost
nadsbild. En god säljutveckling tillsammans med den
försiktiga intäktsförstärkning som efterhand inträtt un
der året, ger oss besked om att en hygglig balans bör
kunna uppnås innan året gått tillända. Vi ser därför med
tillförsikt fram emot avslutningen av årets verksamhet.

Tack alla för det år som vi snart fullbordat och väl
kommen åter att handla KONSUMENTÄGT även på
det nya året!

VÅR ÖNSKAN OM EN GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!

PAN

ÖNSKAS KÖPA
En tallrik: Wilhelm Kåges ALLEGRO 1950, 19 cm, dekor gröna blad, blå blommor önskas köpa.

JAN ERNFLO tel. hem 08/773 30 25, arb. 08/23 65 00.
Adress: Nyvägen 45 130 12 ÄLTA.



Detta vackrafoto har vifått låna av Tora Severin. Kan någon datera det? Av klädseln att döma bör det vara taget i
mitten av trettitalet. Det var Gustavsbergs kyrkokör, som medverkat i Ingarö kyrka, man ser klockstapeln i som
margrönskan.

Fr. v. sittande: Sigrid Pettersson.fru Pettersson gift med Eskil P., IngridKörling, dir. Östling, kantor Körling, Sel
ma Atherton, Lalla Unden.

Ståendefr. v.: Ingeborg Blomqvist, Anna Säfström, Maria Sandström, Axel Unden, Lennart Fredblad, Axel Fall,
Oskar Fall, Eskil Pettersson, Ulla Fredblad, Tekla Severin och Sven Jonasson.

Översta raden: Axel Björkman och Carl Pettersson.

NACKABOKEN 1975
Omslaget på trettonde årgången av Nacka Kommuns Års
bok visar en oljemålning av Edvard Bergh (I 828-1880), som
tillhör Nacka kommun och föreställer Duvnäs övre gård och
Prästgården vid Duvnäsviken. En utsökt liten idyll. Och en
omfattande artikel om Danvikshemmet Duvnäs (Lena, Jan
och Göran Guste) vars historia kan spåras ända bort i 1400-
talet, ger mycket information om byggnadernas öden, ägare
och arrendatorer.
Under rubriken Natur i Nacka (Carl Cedric Coulionos,

Hans Lundberg) beskrivs nackanaturen i ett långt perspektiv
från den tiden då Ältaberget, som nu är 82,2 mö h för 9.000
år sedan knappt fick näsan över vattnet och slutar med "Var
för skall man spara natur?". En viktig fråga, inte bara när man

har "en så pass särpräglad natur med förekomst av för en viss
miljötyp karaktäristiska växter och djur, att de har mycket
stort värde som exkursionslokaler för universitet, skolor och
föreningar", som Nacka alltså har. Nacka kommun ligger ju
både i Uppland och Södermanland. Som helhet är naturen i
Nacka ändå en typisk sörmländsk innerskärgårdsnatur.

Vår medarbetare Gustav Alexandersson skriver om Små
båtsvarven, Familjen Casparsson och villa Snäckan (Fredrik
von Feilitzen) Liv i Skärgårdsstaden (Caroline Ralf-Baroni),
Buss på tjugotalet (Gösta Andersson), Fritid på sjön (Åke
Ameen, Hans-Erik Lundin, Karl-Arne Otterstål) och kom
munalrådet Reinhold Erikssons Nackastatistik - allt som allt
får man veta mycket om sin grannkommun. Margareta
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Född vid Farstaviken
Dog för Frankrike
På Gustavsbergs kyrkogård står en gravsten över gra
vören C. G. Nilsson och hans hustru Sofia och på sock
eln berättar texten om sonen Elow som vilar i fransk
jord.
Edvin Hultman, son till handelsmannen i Gustavs

berg, Fredrik Hultman, besöker ofta kyrkogården och
sinafäders och vänners gravar. Han har berättatför oss
om Elow Nilsson och skickat oss ett nummer av Vecko
Journalen från 1914 där Elow medarbetade. Edvin
Hultman och Elow Nilsson var båda utlandssvenskar.
Denförre verkade en stor del av sitt verksamma liv, som
representant i England och den senare sökte sigfrån ar
betsbristen här hemma till restaurangnäringen utom
lands och bJ!fann sig vid krigsutbrottet på Victoria Pa
lace i Paris. Gustavsbergssonen Elow ägdeförmågan att
uttrycka sig och skrev om sina upplevelser i DN och
Vecko-Journalen, en bok lär också ha utgivits av honom.
Elow Nilssonfångades av de patriotiska stämningar

na i Paris och gick somfrivillig ut i kriget. Han stupade
1916 endast 22 år gammal. Ur Vecko-Journalen från
1914 återges här nedan följande:

Hr Elow Nilsson, son till gravör G. Nilsson vid Gustavs
berg nära Stockholm, är en ung man som då kriget bröt
ut vistades i Paris där han hade anställning på Victoria
Palace Hotel. Han har nu gått med som frivillig i kriget,
blev inskriven i franska armen och har efter att först
sänts till Toulouse för att genomgå förberedande öv
ningar sänts med armen norrut.

Ur ett brev som hr Nilsson i mitten av augusti skrev
hem till sin syster äro vi i tillfälle att göra följande ut
drag som ger en ganska målande bild av Paris sådant det
tedde sig strax efter krigsutbrottet och alla de fantasti
ska historier tex den om Maggis förgiftade mjölk som
voro i omlopp i Paris:

Här i Paris är allting så upp- och nedvänt nu under
kriget, ingen ordentlig postgång, mest alla affärer stäng
da. Efter kl. 9 på kvällarna är allting tyst och gatlyktor
na släckta, endast några kolossala strålkastare upplysa
horisonten, spejande efter luftskepp. Ja detta är en tid

Bilden ovan har vi fått av Edvin Hultman. Den är ett
porträtt av Elow Nilsson.

På gravstenens sockel står texten:
SONEN ELOW 14.3 1894
VILAR I FRANSK JORD
STUPADE I VÄRLDSKRIGET
FÖR FRANKRIKE DEN 12.9 1916.
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som jag aldrig kan glömma. För endast en 14 dagar se
dan voro vi mitt uppe i säsongen med varje rum på ho
tellet upptaget och Paris var som vackrast. Nu finnes här
endast en 8 a 10 gäster och ingen manlig personal. Un
dantagandes mig och en dansk sekreterare finnes endast
några småpojkar i köket, alla andra äro ute i kriget. Här
voro några tyskar, kypare och vaktmästare, några lyck
ades komma iväg hem till sitt land igen inom 24 timmar
efterkrigsförklaringen, några stackare hunno det ej utan
blevo hämtade av polis och sitta nu inom lås och bom
såsom krigsfångar.
Jag reder mig ganska gott. Ärinu så länge skall väl ho

tellet hållas öppet åtminstone en månad, och när det
stänges får jag ändock bo kvar här i ett gästrum samt
spisa här. Någon betalning har jag naturligtvis ej nu men
jag har en ganska god slant sparad såjag redermig nog. Det
värsta är att min kassa nästan uteslutande är i sedlar,
och papperspengar äro nära nog värdelösa nu. Men
svenska konsulatet har lovat att hjälpa mig växla ut dem
ifall jag skulle behöva, så jag är alls icke orolig för fram
tiden.
Du skulle ha sett Paris under mobiliseringstiden och

under krigsutbrottet eller förresten det var bra att du ej
såg det. Under revolutionen tror jag ej det kunnat gått
mycket vildare till. De scener jag såg äro omöjliga att be
skriva. Här hände saker som Ni hemma i det lugna fleg
matiska norden ej kunna göra Er en föreställning om.
Då slog hos fransmännen, det länge närda tyskhatet fullt
ut. Men ändock, det måste jag medgiva, på de härva
rande tyskarna och österrikarna förgrepo de sig sällan
utan orsak. Här var tex ett stort tyskt mjölkbolag (Le
bon lait Maggi) med hundratals affärer över hela Paris.
När mobiliseringsordern utkom försökte de smuggla 4
miljoner francs i guld över gränsen (all tysk och österri
kisk egendom här var ju förklarad beslagtagen när kri
get utbröt) och så förgiftade de mjölken, så att ett flertal
personer avledo. Men då tog det sydländska blodet i den
hetlevrade fransmannen ut sin rätt. Varje bolagets affär
krossades fullständigt i småsmulor. Här mitt emot hotel
let fanns en affär. En till flera tusen personer uppgående
pöbel stormade den och inom 5 minuter fanns däri ej en
bit som var i mer än västficksformat. Allt brännbart slä
pades ut på gatan och antändes och hela affären var
inom kort endast en ruinhög. På alla affärer där det an
nonserades "Man spricht Deutsch" inslogos fönsterru
torna. Men det hemskaste jag någonsin sett inträffade
den 4 Aug. på Champs Elysees (den elegantaste boule
varden), två tyskar voro nog oförsiktiga att utropa "Vive
l'Allemagne a bas la France"! (Leve Tyskland ned med
Frankrike!). Men det blev dem ödesdigert. De blevo
övermannade och fullkomligt flådda varefter den uppre
tade massan sparkade och spottade på deras lik. En
hemsk syn som jag väl aldrig skall glömma.

Skandinavierna ha flytt härifrån, här finnes knappt ett
hundratal kvar nu. De reste hur de kunde bara de kom
mo iväg. Flera fingo nöja sig att ligga i hängmattor i last
rummen på ångare. Jag brydde mig ej om att resa. Vad
skall jag hemma att göra, något arbete är ju omöjligt att
få. Förresten har jag det bra här, och direktören kan ej
avvara mig. Jag är ensam i matsalen och måste även
hjälpa till i köket, annars få vi svälta här ty den nuva
rande kökspersonalen duger ej mycket till. Så det är ett
tämligen sjunde klass "äkta franskt kök" vi för tillfället
föra här på Victoria Palace. Men ännu har ingen klagat
på mina svenska biffstekar och plättar med hallonsylt.
Och så är jag även "gårdvar" d v s på nätterna sitter jag
med en revolver på salongsmattan och vaktar huset men
det är ett tämligen onödigt jobb ty det är så lugnt som
hälst här nu, lite' bråk hade vi de första nätterna men det
var lätt klarerat med polishjälp. Nu kommer den stora
nyheten (sitt i närheten av kallt vatten i händelse du skul
le svimma vid läsningen därav): jag har ingått som fri-·
villig i den franska hären, och har blivit antagen. Men
när jag får rycka ut och om jag över huvud taget får
rycka ut det vete gudarna, men jag hoppas det åtmin
stone. - -

Vecko-journalen har även direkt mottagit ett brev
från hr Nilsson som vidfogat närstående fotografi vi
sande hur han tar sig ut i den franska uniformen med
dess försvarliga ryggpackning som det är tungt bara att
titta på. Ur hr Nilssons brev förtjänar anföras följande:
Jag har hittills ännu endast legat som volontär pågar

nisonen först i Rouen och sedan i Toulouse, (varifrån
brevet är avsänt sista dagarna i september) men vi ha
exercerat hårt och med entusiasm så nu äro vi prepare
rade för att sändas i elden och inom ett par dagar bli vi
skickade till fronten.

Vårt regemente (Deuxieme Etrangere) består av 1 500
a 2 000 man, alla utländska volontärer, alla redo att gi
va sitt liv för "La France" och trikoloren.

Sällan har väl världen skådat ett brokigare regemen
te. Alla nationer äro representerade och språkför
bistringen är stor. Här finnes amerikanska miljonärer
och utfattiga ryska sågfilare aJla i den franska legions
uniformen och alla kamrater. Moder Svea har endast två
representanter. Jag har numret 43949.

Entusiasmen i hela Frankrike är storartad och över
allt sjunges marseljäsen. Ingen är modfälld. Aldrig hö
res en klagan. Har någon förlorat en kär vän eller anför
vant i kriget så säges det alltid i ett leende mellan tårar
na, "Men han föll för Frankrike". Några socialistiska
demonstrationer mot kriget eller hätska uttalanden däre
mot i de socialistiska pressorganen förekomma ej.

Trikolorens söner äro redo att offra sitt liv till sista
blodsdroppen för Frankrike. Vi i främlingslegionen går i
striden med dem med samma entusiasm som de.
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''Brandlarm
Den 21 oktober utdelades förtjänsttecken till de nöjda
herrarna på bilden t. v. och vice brandchef Bertil Ytter,
som var med vid tillfället, beskriver det så här:

Brandchef Allan Samuelsson, representant för Sven
ska Brandförsvarsföreningen, förrättade utdelningen av
föreningens förtjänsttecken i guld till Harry Pettersson,
Gustavsberg, Erik Norman, Runmarö, Stig Lundin,
Djurö samt Ivan Johansson, Gustavsberg, för deras
stora insatser under lång tid till brandförsvarets fromma
inom f d Gustavsberg, Värmdö och Djurö kommuner.
Torsten Rolf framförde å kommunens vägnar gratu

lationer till medaljörerna samt gjorde en kort historik om
brandförsvaret i Värmdö förr och hur det sedan byggts
upp under åren till nuvarande organisation. Brandche
fen överlämnade därefter en liten minnessak från Värm
dö brandförsvar till Harry Pettersson, Erik Norman och
Allan Samuelsson. Ordföranden avslutade därefter den
na del av mötet med ett tack till personalen för deras
medverkan.

Vi är grannar till
Brandstationen
"Grannen kommer sist till kalaset" säger ett bra, gam
malt ordspråk och enligt det var det alldeles i sin ord
ning, att jag smög mig in till Ivan Johansson och hans
mannar först häromdagen. Ett drygt halvår efter deras
inflyttning i nya lokaler, Gula Kontoret, där redaktio
nen är inrymd och Brandkårens hus ligger varandra nä
ra och det känns tryggt. Det var riktigt spännande att få
besöka denna helt manliga inmutning av samhället. En
inbrytning väntas i kvinnoårets sista skälvande minut -
det kommer en kvinnlig kanslist i slutet av året.

Brandförsvaret är ju numera en helt kommunal ange
lägenhet som ytterst sorterar under brandstyrelsen, ord
föranden där heter Mats Björkman. Brandchef är Ivan
Johansson och vice brandchefen heter Bertil Ytter. Hel
tidsanställda brandmän 27 och deltidsanställda 16. Un
der varje skift, som omfattar ett dygn, tjänstgör 8 man
(varav 4 är ambulansmän), brandchef och jourhavande
förman. Skulle inte den tillgängliga styrkan räcka till kan
förstärkning tillkallas från Nacka Brandkår. Det hände,
berättar Bertil Ytter endast vid ett par tillfällen förra året
och det är inte mycket med tanke på att brandkåren
gjorde 220 utryckningar för bränder under året.

Bilden i mitten talarför sig själv - klartför utryckning.

Hans Karlsson på bilden här bredvid i ett av övernatt
ningsrummen.
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Arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Byggnadens

tre plan har utnyttjats för brandstationens behov, ytan
är tre gånger så stor som tidigare.
På bottenplanet, det var i stort sett den yta brandkå

ren förfogade över tidigare, finns nu garage, verkstad,
bastu och rum för jourhavande förman.

I vagnhallen finns den materiel som ett brandförsvar
av denna storleksordning behöver. En ny och en äldre
brandbil, 2 dygnsambulanser, 2 bogserbara motorspru
tor, i slangjeep, I redskapsbil, 1 båt med aktersnurra, be
lysningsutrustning, I bogserbar stege 22 m och förråd
för slang och brandmateriel.
På husets mellanplan finns kontor för brandchef, vice

brandchef och kanslist. Här ligger också 8 övernatt
ningsrum i rad med en bädd och tre klädskåp för brand
männens tillhörigheter och ett modernt kök där varje
man har sitt eget kylfack för matvaror. Här är gossarna
som klarar sin matfråga själva, diskar och håller god
ordning. Snyggt och prydligt i kök och övernattnings
rum till allas trevnad. På denna våning finns också en
lektionssal med moderna läromedel och där pågår lek
tioner dagligen.
På övre planet finns den stora motionssalen, som är

livligt utnyttjad. När jag var på besök spelades bordten
nis, men matchen blev avbruten av en röst ur högtalar
anläggningen, som kallade till samling i vagnshallen. Den
högtalaranläggningen täcker hela byggnaden, når in i
vartenda litet utrymme, ingen brandman kan undgå kal
lelsen i det huset.

Ett trivsamt dagrum finnes också på detta övre plan,
med TV, radio och bekväma möbler för samvaro och re
kreation.

BRANDKÅREN=
Kommunens räddningskår
Ingriper vid olika nödsituationer
Bränder
Rasolyckor
Isolyckor
Oljeläckage
Stormskador

Olyckor med
djur

Utsläpp av
farligt gods

Översvämningar

Katastrofsituationer med järnväg, flyg m. m.
AMBULANSTJÄNST

med olycksfall och sjuktransporter

Vid NÖDLÄGE RING 90 000

Köket är både modernt och hemtrevligt. Fotografen kom
lagom till kaffet. Fr. v. Conny Olofsson, Per-Erik Pers
son, Åke Karlsson, Erik Hansen och Lars Ah/strand.

Den nya brandbilen med Erik Hansen närmast, Lars
Ah/strand skymtar•t. v.

Här spelas pingis i motionssalen medfart, Conny Olofs
son, med ryggen mot kameran, ser ut att utföra en ele
gant danstur ur "den döende svanen".' Lars Hellström
t. v., Per-Erik Persson och Erik Hansen.



Platschefen Lars Lundberg har just avtackat Ernst
Hellström den sista arbetsdagen. T. h. Allan Velander -
50 år iföretaget - konstaterar exakta mått vid tillverk
ningen av gavelverktyg.

MÖLNTORPSGLIMTEN
Pensionering
Den 30 september gick slipare Ernst Hellström i pen
sion efter jämnt 40 års tjänst. Via anställning vid Kvick
sunds Tegelbruk, kom han alltså till dåvarande Möln
torps Verkstäder 1935. Glödgning, betning och klipp
ning var dominerande uppgifter i början. 1941 blev För
svaret storkund på våra matkantiner, varvid Hellström
fick förstärka och bli putsavdelningen trogen.

Ernst Hellström, som tillhört företagsnämnd och
skyddskommitte i flera tiotal år, avtackades av dispo
nent Lars Lundberg för företaget samt av arbetsledare
och kamrater. Skötsel av den egna villan vid natursköna
Borgåsund, samt åretruntfiske i Mälaren väntar nu den
sympatiske veteranen!

Färetagsndmnden
Vid höstsammanträdet rapporterades bl a att en lösning
av företagshälsovården på orten kan skönjas. Ett för
slag är att ett av elevhemmen vid Herrevadsskolan kan
omdisponeras för det synnerligen angelägna ändamålet.

- Frånvaron, som ökat på sistone, har medfört be
tydande störningar i produktionen.
- Hallstahammars kommun har hört sej för om våra

ev. utvidgningsplaner. F n finnes inga sådana, men ut
vecklingsmöjligheter bör finnas då behov uppstår. KFAI
har utrett flera alternativ. (En jordbrukareorganisation
motarbetar dock utvidgning på intilliggande åkermark.
(Sign. anm.!)
- Kenneth Jansson (2 st) och Rainer Sjölund erhöll

förslagsbelöningar.

Bussresa
Förslagsställare, som erhållit belöning senaste året, har
tillsammans med förslagskommitten företagit en studie
resa till Fagersta AB anläggningar i Långshyttan. Re
san utgjorde sk "extrapremie" för förslagsställarna.

Veteranhyllningar
Verktygsarbetare Allan Velander har av företaget upp
märksammats för FEMTIO års anställningstid! För
man Elis Becker blev också ihågkommen efter 40 års
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Albin Möller gjorde
60 miljoner tefat

Albin Möller foddes i Kårboda 1892, där fadern var sko
makare. Den 1.7.05 började han i fabriken enligt tra
dition. Efter springpojksåren började han på Engelska
verkstan som tefatsformare. Tefatsformare kallas man
än i dag oavsett man format mockafat, kaffe- eller tefat.
Liten och tunn i hela sitt liv men med en okuvlig ener

gi kom Albin upp i fenomenala mått, när det gällde an
tal fat. Gustav Falk, "Slampen", som var springpojke åt
Albin 1923-28 berättar att betinget var 11 vinklar
3.400 tefat, till detta skulle man plocka av efter tork
ningen, man skulle bära avskär och transportera massa
från hissen i "Nya verkstan" ungefär vid norra väggen
på den halva av Nya verkstan som står kvar, ca 150 m.

1940 flyttade Hushållsverkstan upp i den nya sani
tetsfabriken. Då fick man massa framkörd och då fick
man även ett kontinuerligt arbetande torkskåp. Då öka
de Albin till 5.000 st/dag eller 28.000/vecka. Man job
bade lördagar på den tiden. I dag gör våra moderna rol
Iermaskiner 38.000 på två veckor. Jag nämner detta för
att Ni skall förstå prestationen.

Albins energi höll honom igång till 1958, alltså i 53 år.
Då hade silikosen knäckt honom, liksom den även
knäckte hans broder, som formade "äkta" tefat. Albins
seghet och goda fysik höll honom vid liv i ytterligare 9 år
till 1967.
Han hade faktiskt en hobby - fiske. Man såg honom

ofta stå vid avloppet på kyrkbron med sitt långa gädd
spö. Ibland stod han även på biskopsbryggan och meta
de bete. Inget snack om saken, denne man har väsent
ligt bidragit till vår fabriks utveckling. Det gick nämli
gen ut ca 60 miljoner tefat med Albins stämpel, M5.

T. R.

/

Albin Mimer jobbade påfabriken i 53 år och hann att
gora enfullständigt otrolig mängd tefat. Han blev 75 år
trots silikosen. Inget snack om saken, skriver Torsten,
A lbin har verksamt bidragit till fabrikens framgång.

tjänst, liksom makan tidskrivare Gunnel Becker och för
man Allan Eriksson båda för 25 tjänsteår.

Jubileums/est
GBH-klubben firade den 4 oktober sin 15-åriga tillvaro.
Festligheterna inleddes i Linnea-Biografen, Kolbäck,
varvid numera välbekanta Scenstudions Teatergrupp
från Gustavsberg framförde "En afton med Dan An
dersson". Visor och dialoger av den nu så populäre skal
den, varvades på ett stämningsfullt sätt av den ung
domsdominerade ensemblen. Därpå inbjöds till thesupe i

Godtemplarlokalen. Bertil Gybrant - klubbstyrelsele
damot sedan starten! - förrättade utdelning av presen
ter till de särskilt aktiva medlemmarna Evert Stillman,
Bertil Johansson, Åke Hedström, Einar Hjärtsson, Sven
Larsson, Stig Andersson, Allan Eriksson, Rune Gus
tavsson och Lars Johansson. Givetvis uppmärksamma
des även Gybrant!

Dans till Julles Trio ingick också i firandet, som gläd
jande nog även lockat många veteraner med resp.

L. Johansson
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GUSTAVSBERG

BARNFILMKLUBBEN
börjar terminen torsdagen 5/2 kl 15 i Munkmoraskolan, Kl 16.30 i
Hästhagsskolan. Därefter första helgfria torsdag i varje månad.

KYRKANS UNGDOM (tonårsverksamhet)
startar onsdag 28 jan. kl 19.15 i nya lokalen, Björnskogsv 52, med
"Öppet-Hus". Träff varannan onsdag i olika lokaler i samhället.
Öppet-Hus, mysaftnar, film, hobby, bibelstudier, utflykter ... Hör
med ungdomssekreteraren!

Födda
9/10 dotter till Ari Kalevi Koskinen o.h.h. Sirkka Liisa Tellervo f.

Kuukari, Markörst. 9
I 3/ 10 dotter till Jan Evert Öberg o.h.h. Kersti Ingeborg f. Mattsson,

Älggårdsv. 16
17/10 son till Kjell Evald Jalakas o.h.h. Kerstin Svea Matilda f. Pe

tersson, Skyttev. I
28/ 10 dotter till Airi Anita Ros si, Markörst. 8
1/11 son till Nils Perry Widell o.h.h, Siv Eleonor f. Adsjö, Skut

viksv. 3
8/1 I dotter till Reijo Anto Aatos Korpi o.h.h. Kaija Tuulikki f.

Vaappo, Skyttev. 7
9/ 11 son till Sven Harry Görgen Karlsson o.h.h. Yvonne Marga

reta f. Johansson, Råddjursv. 10
9/ 11 dotter till Gunnar Lund o.h.h. Ingeborg Elisabet f. Bylund,

Trallbanev. 14

Döda
8/10 Nils Axel Jonas Axelsson, Höjdg. 11, 57 år

10/10 Gunhild Vilhelmina Sjöberg f. Strömberg, Trallbanev. 10, 73
år

26/10 Elsa Adelina Karlsson, på förs., 73 år
29/10 Karin Maria Elisabet Jönsson f. Norberg, Skeviksg. 4, 63 år

1/11 Lars Gabriel Stockman, Mariag. 13, 54 år
5/1 I Livia ldalia Östman f. Brolin, Höjdg. 11, 84 år
6/11 Teresia Anny Maria Sandberg f. Axell, Gustavsgården, 73 år

Gustavsbergs församling
BARNENS KYRKTIMME
Ny termin inleds med julfest söndagen 4 jan. efter familjegudstjäns
ten i kyrkan kl 11. Därefter pågår kyrktimmen varje helgfri lördag kl
I 0-11 i kyrkan. Gudstjänst, lektion, pyssel, en stund med mening för
barnen. Taxi avgår kl 9.40 från Lugnet, Munkrnora, Hovvägen, Ter
rassen, Mörtnäs och Norra Lagnö. Alla barn 4-13 år är välkomna!

VARDAGSVERKSAMHETEN FÖR BARN (juniorer)
Björnskogv. 52 tisdagar kl 18-19.30. Start tisdag 27 jan.
Hästhagsskolan torsdagar kl 18-19.30. Start torsdag 29 jan.
Lek, pyssel, hobby, andakt, gemenskap ...

STUDIECIRfLAR
Resecirkel, London, start tisdag 3 febr. kl 19, Björnskogsv. 52. Nya
deltagare välkomna! Bibelstudiecirkel, I sin glädje, start onsdag 4
febr. kl 19, kyrkans tomrum. Nya deltagare välkomnas! Bägge cirk
larna hålls i samarbete med SKS. Är du intresserad av barnpsykolo
gi eller konsthantverk, hör av dig!

KYRKOSPEL
kan det bli om det finns intresserade. Hör av dig!

MUSIKVERKSAMHET
Det finns barnkör (Ceciliakören), ungdomskör och kör för vuxna
(kyrkokören). Samtliga körer hälsar nya välkomna i alla stämmor,
såväl manliga som kvinnliga. Körerna medverkar vid högtider i kyr
kan, har små .körresor och deltager vid musikandakter.

Varje lördag kl 18 är det orgelmusik i kyrkan, ibland utbytt mot mu
sikandakt, ofta med medverkan av någon gästande kör.

Undervisning, företrädesvis för äldre, ges bl. a. i orgelspel.

Ledare för musikverksamheten är musikdirektör Hans Björklund, tel.
08/404915.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
har årsmöte i prästgården tisdagen den 20 jan. kl 19.30. Samlas se
dan varannan tisdag.

UPPLYSNINGAR:
Musiken - Musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15 (bosta
den).

Barn, ungdom och studieverksamhet - Ungdomssekreterare Karl
Erik Cederlund, tel. 342 35 eller 300 52 eller 08/742 24 07 (bosta
den).

Övrigt - Kyrkoherde Hans Ekström, tel. 300 52.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och VÄLKOMMEN TILL HEL
GERNAS GUDSTJÄNSTER tillönskas alla i församlingen.

Hans Ekström

Tack
Ett varmt tackför allt deltagande vid vår broder, Harry
Jönsson och vår syster Karin Jönssons bortgång.

Syskonen

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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Födda
8/10 en dotter, Maria Cecilia, till Lars Olov Samuelsson o.h.h. Ma

ria Agneta t: Ljung från Kalle Flygares väg 17
20/10 en dotter till Sylvia Susanne Lindfors från Pastor Ödmans väg

42
4/11 en dotter till Sven Alvar Furevik o.h.h. Yvonne Linnea f. Hård

från Högvägen 57

Vigda
12/10 Nils Rune Månsson och Karin f. Eriksson från Långvik
24/10 Mats Lars Johan Gidemar och Ulla-Britt f. Aström från Mari

kavägen 2

JUL- och NYÅRSHELGENS
GUDSTJÄNSTER I

INGARÖ KYRKA

Tack
Till arbetskamrater och AB Gustavsbergs Fabrikerfår
jag härmedframföra ett hjärtligt tackför gåvor på min
60-årsdag!

Sigvard Axelsson, Mölntorp

Ett varmt tack till alla vidAB Gustavsbergs Fabrikerför
blommor och presenter med anledning av min pen
sionering.

Ernst Hellström, Mölntorp

Julafton
Juldagen

Annandag Jul
Sänd efter Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen

Sänd efter Nyår
Trettonde-
dagJul

24/12
25/12

26/12
28/12
31/12
1/1
3/1
4/1

6/1

16.00 Julbön
5.00 Julotta
7.00 Julhögmässa

1 1.00 Högmässa med nattvard
11.00 Högmässa
23.30 Nyårsvaka
1 1.00 Högmässa
18.00 Helgmålsbön
11.00 Högmässa

I 1.00 Familjegudstjänst
- Julfest i Ingarö
hemmet för deltagarna
i kyrkans barnverk
samhet.

•

Tack
Ett varmt tack tillfabriksledning och alla arbetskamra
ter för blommor och presenter vid uppnådd pensionsål
der.

Ragnar Edling

För vänlig hågkomst och uppvaktning på högtidsdagen
ber jag få framföra mitt varmaste tack.

Maija-Liisa Lindström

Konditori Vita Hästen
Rade Janic

Konditorivaror - Kaffe - Mellanöl
Varma smörgåsar - Pizza - Hamburgare

Grillad korv

Öppettider
sönd-torsd kl 8-21
fred-lörd kl 8-22

VITA HÄSTEN
Tel: 304 29

cJl,1ariasalongeru
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

lnneh: Inga Ullberg

EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla kunder på
MARIASALONGEN

AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB
KARLSKRONA e Tel. 0455/22 990

Böcker • Tidskrifter • Blanketter
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"UPPAT VÄ°GGARNA" heter bildgåtan denna gång. Ut och leta. Alla byggnaderna ligger inom Gustavsbergs sam
hälle (inte lnom fabriksområdet), Tala omför oss var husen finns. Hilding Engströmer skänker som vanligt enfoto
grafiktavla i pris.

Jättetallen ••som ar en gran
Vinnaren i nr 5, Gustavsbergarens bildorientering, blev
Torsten Rolf och vi citerar hans brev:
Denna fridlysta gran som fridlystes omkring 1950

står 50 m norr, skiftet mellan Hermelin- och Renvägen.
Den har mycket riktigt torkat de senaste åren. I min

krafts dagar låg den mitt i urskogen och var en grann
gran.

Red. borde emellertid be skogvaktare Lindstedt om en
lektion angående det där om gran och tall. Med skogs
hälsning. Torsten Rolf.
Ja, du milde tid, vad kan inte hända i tryckningsbråd

skan. Hur var det nu det där med korta och långa barr.
Det är inte klokt vad livet är krångligt ibland. Har inte
Torsten tid att själv ta en skogspromenad med oss?
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Jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
SÖNDAG 28/12
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
LÖRDAG 3/1
SÖNDAG 4/1

16.00 Julbön
7.00 Julotta, Kyrkokören medverkar

1 1.00 Högmässa med Nattvard
11.00 Högmässa
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa med Nattvard
18.00 Julens psalmer och sånger
11.00 Familjegudstjänst, dopdag. Efteråt julfest för barnarbetets deltaga

re och deras familjer

TRETTONDEDAG JUL 6/1
SÖNDAG 11/1
SÖNDAG 18/1
TORSDAGAR
LÖRDAGAR

11.00
11.00
11.00
19.30
18.00

Högmässa med Nattvard. Kyrkokören medverkar
Högmässa
Högmässa med Nattvard.
Bön och bibelläsning.
Orgelmusik.

•

Gustavsbergs Missionsförsamling
vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster

och önskar envar en meningsfull Jul- och nyårshelg.

Lördagen den 13 december:
12.00 och 14.00 SMU:s Jullunch i ungdomsgården.
13.30 Luciaprogram med bl a Unga röster i kyrkan.

Söndagen den 14 december:
14.00 Söndagsskolfest, gemensam med baptistför
saml. Medverkan av barn, lärare, Marie och Cajsa,
Unga röster. Servering, lekar.

Söndagen den 21 december:
11.00 Gudstjänst. Göran Holmberg m. fl.

Juldagen den 25 december:
07.00 Julotta. G. Holmberg, sångare.
09.00 Julandakt, Gustavsgården.

Annandag Jul den 26 december:
11.00 Missionsgudstjänst, Göran Holmberg, Birgit
Lindberg, insamling för SMF:s yttre mission.

Baptistkyrkan
Söndagen den 21 december:
11.00 Gudstjänst. Nils Kahlrot.

Juldagen den 25 december:
7.00 Julotta. Torsten Öman. Sångarna.

Söndagen den 28 december:
11.00 Gudstjänst med Gideoniterna.

Söndagen den 28 december:
I 1.00 Gudstjänst. Stud. Göran Holmberg.

Nyårsafton:
18.00 Nyårsbön tillsammans med baptistförsamling
en. G. Holmberg m. fl.

Nyårsdagen den 1 januari:
11.00 Gudstjänst. HHN.

Söndagen den 4 januari:
I 1.00 Gudstjänst.

Trettondedag Jul den 6/1:
14.00 Julfest för hela familjen i Skälsmara missions
hus.

Lördagen den JO januari:
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum/församl. ansva
rar

Onsdagen den 31 december:
18.00 Nyårsbön i Missionskyrkan.

Torsdagen den 1 januari:
1 J .00 Nyårsgudstjänst. Nils Hammenfors.

Söndagen den 4 januari:
11.00 Gudstjänst.
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Farsta trädgård, Gustavsberg! Gustavsbergs Damfrisering
Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
och snittblommor i riklig sortering

Även hem·sändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

Innehavare I. Håkansson

tlvre Stenhuset Tel. 309 63

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

En God jul och Gott Nytt Är
tillönskas alla kunder

CUr;aLLens 9fflrr{risering
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326 60

Öppettider:
Måndag-tisdag, 22, 23/12
Julafton och lördag 27/12
29-30/12
Nyårsafton

kl 9-19
stängt

kl 9-18
kl 9-13

mätare
•Martin Lövgren

Tel. 314 29

qod lut
och qoll ff1111 år

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJÄSER

GOD JUL OCH
0

GOTT NYTT AR

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

0

GUSTAVSBERGS ELBYRA AB
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18
Tel. 0766/303 05 (telesvarare) och 324 10

Fullständig El service,

El installationer o. reparationer
Av Elverket godkänd Entreprenör

Ett hjärtligt tack tiLl alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR

VÄRMDÖ ELTJÄNST
KONTOR, BUTIK OCH UTSTÄLLNING VILLAGATAN 5

GUSTAVSBERG - TEL. 324 00-340 70

LAGER MARIAGATAN 10 - TEL. 325 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt GOD JUL och tack för det gångna året
GOTT NYTT ÅR

Lennart Andersson Roland Löf
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INGARÖ
TRÄVARU A
ALLT FOR BYGGET

0

FRAN GRIND TILL TAK

TEl. 0766-27100

Vi tacka ärade gäster
och personalen
för det gångna året

och tillönska

qod iul
och qoll nyll (,J,

Gustavsbergs Folkets Hus
och Parkförening

Styrelsen

önskas
LÄSEKRETSEN

från
REDAKTIONEN

f;Junvors <Jferr{risering
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Öppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 8.30-12.00
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT NYTT AR

Välkommen på det nya året

s/l_,iifas CJJam{,iseri119
Klostervägen 25

tel. 318 25

Öppet tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Är!

TELEBIBELN har ordet. RING 0766/302 16
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Klapparmed färg
från ,Gustavsberg

En helt annorlunda prydnadsgrej
skor med förgätmigej och hej
nytt, fräckt och roligt
en keramisk ide som gör livet soligt
(Träskor i keramik, dekor "Heja Sverige"
eller "Förgätmigej"av Margareta Hennix)

Gamla sköna ting vi hittade
när vi inför jubileet bakåt tittade
så vi gjorde slag i saken
tog på nytt upp campa tomtestaken
(Ljusstake "Tomte'; i bakgrunden
blomkrukor "Jugend" och "Empire'')

Någonting att mycket skatta
är denna härliga stengodsplatta
med blommor, blad och röda gubben
- spring och köp den nu på stubben
(Ur serie väggplattor "Pomona"av
Lisa Larson)

;·t.r.; ••
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