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Personalklubb
i Gustavsberg

Personalklubben vid Gustavsbergs Fabriker i Gustavs
berg höll styrelsesammanträde den tredje augusti och
valde följande ledamöter: Stig Englund (ordf.), B.-M.
Aspell, Börje Frisk, Arne Lindberg, Rolando Valenti,
Mats Eriksson, Gösta Treskog. Suppleanter: Lisbeth
Enzell, Gotthard Baarman, Stig Eriksson, Ivar Norin.
Arbetsutskott: Stig Englund, Börje Frisk, Gösta Tre
skog. Verkställande tjänsteman Åke Blomberg.
Ur den digra listan över aktiviteter som publicerats i

Ankarnytt plockar vi några godbitar:
I TRIM MED GUSTAVSBERGS FABRIKER

1976-1977, är en kampanj som sätts igång i höst. Pro
gram sänds ut till alla anställda under september.

25 september:
Bilrally - en utfärd i och runt Stockholm.
26 september:
Nordisk motionsdag, "Korpen".
Oktober:
Börjar bowlingen i Älta-hallen.
Gammaldans i Skevik.
Besök i storstaden.
9-10 oktober:
RM i bridge, Norrköping.
Fotokurs.
Frimärkskurs och myntkurs.
Seriespel mellan fabrikerna i volleyboll.
Simma med korpen 200 m utan tidtagning i stan.

Allt detta under oktober månad. Detta som en liten
aptitretare, hela listan finns, som sagt, i Ankarnytt nr 15.
Har ni egna ideer och förslag ring till kontaktombu

den. Kontor, Lisbeth Enzell/S. Englund, UHV Rolando
Valenti, TEC Greger Åberg, HPF Mats Eriksson, SPF
Ivar Norin, PLF Göran Omberg, BKF Börje Frisk.

Värmdö Kommun
bibliotek

Gustavsberg
Öppethållningstider:

Måndag to mfredagkl 10.00-16.00, 18.00-20.00.
Sagostundför barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-11.00.

Sagostundför daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 10.00-11 .00.
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Välkomna tillbaka från sommaren. Nu är den väl snart
slut den vackra, torra sommaren, som varit så ljuvlig på
många sätt, men som lämnat torra sår efter sej. Fast
man läser om missväxt, torka, nödslakt så har det väl
inte på länge varit frågan om katastrof här hos oss. Ve
tet t ex är mycket fint i år. Dom som har tagit av det och
fått in det längtar efter regn, för att börja höstsådden och
tvärtom - har man vetet kvar ute vill man inte ha regn
förrän det är under tak.
Gunnar Ekström ser emellertid lite betänksam ut när

vi frågar honom om den fina "turistsommaren". Han vet
ju vad torkan handlar om. Den och värmen gör ju att
grundvattnet blir sämre med varje torksommar. Våra
sjöar har i år haft med det lägsta vattenståndet på 25 år.
Korna har inte bete tillräckligt ute, man har börjat ta av
vinterförrådet. På dom åkrar, där man tillfört naturgöd
sel blir det bättre mullhalt och därmed klarar sej jorden
bättre.

En annan sak oroar Gunnar Ekström. Det vackra
röda magasinet får aldrig vara ifred. Att krossa fönster
glas är tydligen ett oemotståndligt behov hos många. I
magasinet förvaras vetet och när man krossar rutor uti
från blir resultatet att det kommer glasskärv i vetet och

det är ju farligt. Vetet skickas nämligen till kvarnen Tre
kronor där det mals till vetemjöl och glasskärvorna kan
mycket väl klara sej genom kvarnen och komma till
baks hem i brödet.

Apropå vackert vete har Hilding en fin illustration till
J. A. Löfdahls vackra skördedikt från 1943. Att Gus
tavsbergs IF fyller 70 år har man ju sett på bilarna. Och
vårt mittuppslag handlar denna gång om jubileet i form
av en hyllning till dom olika sektionerna i föreningen.
Den som har haft turen att bläddra i gamla album har
fått se en massa spänstiga gustavsbergare i aktion för
längesen. Vid närmare betraktande har man sett att
många av dom ser lika spänstiga ut i dag. Motion lönar
sej! Vi återkommer i kommande nummer med plock ur
dom gamla albumen.

På Runmarö har Edla och Hilding varit och besökt
Hans Öhlin i hans gamla torp, som blivit ett fint "skär
gårdsmuseum". lngarö har fått en ny och större post
station. Elsa Gullberg - jämnårig med Wilhelm Kåge -
som var med när Wilhelm anställdes här, har varit på be
sök. Och red. har varit på besök på Rörstrands 250-års
jubileumsutställning på Läckö slott vid Vänern. En fin
utställning i ett fint slott.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Fredag 1976 06 11
Kyrksalen, Gula Kontoret

Nya frågor
Avd 205 anmälde ny fråga om ekonomikornmitten och ären
det sammankopplades med § 9 "Former för samarbete och
samråd".

Samtidigt efterlystes den kompletta förteckningen över le
damöter och suppleanter i nämnden. Sådan förteckning skall
enligt beslut bifogas protokollet.

A!!män dversikt
I sin allmänna översikt bedömde ordföranden konjunkturbil
den som dämpad även om vissa tecken bl a inom träexport
och privatkonsumtion tyder på en kommande uppgång. Stat
liga stödåtgärder kan få en positiv effekt.

Årets nyproduktion av bostäder kommer sannolikt att stan
na på ca 55 000 enheter vartill kommer en reglerad kvot på ca
15 000 ombyggnadsenheter. Vår produktion har i avsevärd
omfattning drabbats av en begränsad kommunal investe
ringstakt vilket bl a medfört att Centrifugalrör tvingats till la
gerökning. Inom plastområdet finns fortfarande en stor efter
släpning. För hushållsporslin har maj månad inneburit en viss
uppgång. Däremot har exportmarknaden varit vikande - bl a
har Finlandsexporten av sanitetsporslin begränsats av statli
ga restriktioner och Englandsexporten av rostfritt har drab
bats av pundets svaga ställning.

Sammanfattningsvis bedömde Bo Broms dagssituationen
med "behärskad optimism".

Marknadsläget
I Ingemar Isakssons och sektorchefernas frånvaro samman
fattade ordföranden marknadssituationen. Sanitetsporslinet
ligger något under budget men samtidigt har en viss lagerök
ning ägt rum.

Badkar har f n behov att få ut ytterligare vita kar samtidigt
som övertid måste tillgripas för att få fram eftersläpande kar.

För porslinssektorn har en marknadsförbättring inträtt i
maj medan det för plastsektorn fortfarande väger - dock med
skönjbar ljusning. Den mest tillfredsställande situationen fö
religger beträffande pumpsidan i Växjö. Trots att vi befinner
oss inom en relativt gynnsam sektor av byggbranschen har ap
ril-maj inneburit viss eftersläpning för sanitetsporslin och
plaströr.

Produktion och produktutveckling
Som en följd av Bertil Dahllöfs sjukdom lämnade ordföran
den en kort redogörelse från produktionen.

För BKFs del har lagret minskat och rådande eftersläpning
skall kompenseras med övertid och utökad skiftgång. Stör
ningar p g a ombyggnaden beräknas vara borta i augusti då
installationen skall vara komplett. Ordföranden informerade
om att beslut nu fattats att BIOLOO-produktionen skall till-

höra BKF och att därmed ingen personal skall överföras till
PLF. PLF svarar enbart för viss komponenttillverkning.

Beträffande reningsverk har en produktionsökning avise
rats och Bengt Bram betonade vikten av att få besked från för
säljningen.

Inom porslinssektorn har nu problemen med benporslin
kopparna övervunnits och primaprocenten är acceptabel.
Plastsektorn borde ha en betydligt större produktionsvolym
men efterfrågan är fn icke tillräcklig för att motivera en så
dan. Beläggningen i småmaskinerna kan dock betraktas som
tillfredsställande.

I samband med diskussion kring produktutvecklingen in
formerade Bo Broms om att en tjänst kommer att tillsättas på
Fleminggatan för kommersiell utveckling.

Kvalitetsfrågor
I diskussionen kring kvalitetsfrågorna berördes bl a proble
men med massan och glasyren på sanitetssidan.

Avd. 205 ansåg genom Rune Lööf att alltför stor del av
kvalitetsproblemen hänförs till "den mänskliga faktorn" trots
medvetande om olösta tekniska problem. Arne Johansson an
såg att frågan borde behandlas mer ingående med tillgång till
marknadssidans syn och tillgänglig felstatistik och efter en in
gående analys från tekniska ledningen.

Bo Broms betonade vikten av att bibehålla det tidigare för
språnget gentemot konkurrenterna och Torbjörn Schön an
såg att vi måste finna vägar att genom lämplig information
ändra attityderna till kvaliteten och öka kvalitetsmedvetan
det. P g a frånvarande expertis beslöt nämnden att ajournera
ärendet till extra nämndsammanträde efter semestern.

Aktuella organisationsfrågor
Ordföranden informerade om ny organisation på reklam- och
informationssidan med anledning av sektoriseringen. En sam
ordnande "tvärgrupp" med Arthur Hald som sammanhållan
de och direkt underställd VD kommer att inrättas.

Plastsektorn söker efterträdare till Peter Pien och Porslins
sektorn söker marknadsman för analyser och marknadsut
veckling.
Tore Jansson undrade om inte principen med tvärgrupp

kunde tillämpas även på produktutvecklingsområdet och Ru
ben Edqvist betonade att det gäller att inte överbetona sekto
riseringen utan se detta som en matrisorganisation. Proble
men måste lösas i samråd med berörda från övriga sektorer.

Exempel är kvalitetsfrågorna inom de keramiska fabriker
na och inomhusavloppsrören av plast.

Former fö"r samarbete och samråd
Ordföranden informerade med hänvisning till distribuerad do
kumentation om den nya nämndorganisationen inkl Gustavs
bergsrådet. Det senare, som måste betraktas som en icke for
mell samarbetsform, skall arbeta med 2 sammanträden per år
och med direktionen i Gustavsberg, som AU och med perso
nalrepresentaner utsedda av berörda fackliga organisationer.
Första sammanträdet är fastställt till 1976 11 10, kl 13.30, då
bl a budget för 1977 skall behandlas.
För att säkerställa marknadsinformationen inom företags-
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nämnden rekommenderade Ruben Edqvist att Gustavsbergs
nämnden i likhet med övriga kallar representant från Fle
minggatan och beslut därom fattades enhälligt.
Gösta Treskog föredrog utsänt PM och meddelade änd

ringar avseende representationen i samarbetskommitteerna på
KBF, Plast och UHV. För BKFs del skall ärendet återbere
das lokalt. Sammansättningen för de övriga samarbetskom
mitteerna är följande:

bokslut 1975. Ordföranden hoppades att det aviserade inve
steringsprogrammet även skulle beröra GF även om mari inte
nu kan överblicka hur satsningen på byggsidan kan påverka
oss.

Före- Fabriks
taget

SIF/
SALF

AU

Nya frågor
Nämnden beslöt att de ajournerade frågorna(§ 7 Kvalitets
frågor, § 12 Frånvaroproblem och§ 15 Protokoll från samar
betskornmitteer etcjthänskjuts till extra nämndsammanträde
1976 08 17, kl 15.00.

SPF 5 3 8

Porslin
Plast
UHVmm
Kontor mm

6
3
3
5

5+1
repr fr
lunch
rum
6
5
5
2

3
3
3
5

6
6

Tisdag 1976 08 17, kl 15.00
Kyrksalen, Gula Kontoret

Meddelanden

Avd 205 ifrågasatte om den av företaget utsedda represen
tanten i ekonomikommitten (Tore Jansson) var valbar.

Efter diskussion beslöts att den föreslagna representatio
nen skall gälla för det närmaste året varefter frågan om
prövas.

Rekryteringskampanjen
Conny Rolf redovisade resultatet av rekryteringskampanjen
som till dags dato resulterat i 226 svar. Rune Lööf ansåg att
rekryteringsfunktionen temporärt borde förstärkas för att få
en snabbare behandling av anställningsärendena vilket be
kräftades av Ruben Edqvist. Conny Rolf meddelade att cirka
50 personer f n sagt upp sin anställning och att det genom
snittliga anställningsbehovet rör sig om 25-35 personer per
månad. Kampanjen har bl a medfört att gallringen kunnat bli
seriösare och andelen svenskspråkiga ökat. Kampanjkostnad
ca 75 000:-.

Introduktion nyanställda
Nils Winberg gav med hjälp av stordiabilder en lägesrapport
från introduktionsprojektet. I den efterföljande diskussionen
framhöll B. Andersson att introduktionsåtgärderna måste be
aktas även vid lokala omplaceringar o d samt att utbild
ning/information för "introduktörerna" och deras ersättare
måste påbörjas så snart materialet föreligger. Den presentera
de preliminära tidsplanen godkändes.

Frånvaroproblem
Ärendet överfördes till augustisammanträdet.

Kostnadsspara
Från kostnadsspara-kampanjen redovisade Tore Jansson 85
inkomna förslag samt pristagarna. Om kampanjen återuppta
ges bör administrationen samordnas med förslagsverksamhe
ten. Kommitten betraktade härmed uppdraget som slutfört.

KFs bokslut 1975
Ruben Edqvist redovisade med hjälp av KFs stillfilm KFs

Ordföranden anmälde att det nu i stort sett är klart i namnfrå
gan. "AB Gustavsberg" kommer vi att heta. De olika sekto
rerna får följande beteckningar: YVS, Porslin, Plast (eller An
karplast), Lubonyl och Mälardalen.

Inom sektor Mälardalen kommer en del förändringar att
ske. I samråd med personalen vid nämndsammanträde har be
slutats att Göran Bjursten (tidigare vd AB Betongindustri) in
träder som t f sektorchef som deltidskonsult under i första
hand ett år. Bl a är två uppgifter aktuella

a) att involvera Haga Tegelbruk i produktionsbilden
b) att svara för ev sammanläggning av Mälardalens försälj

ning och Tegelbrukens Försäljnings AB vilket vi förhandlar
med Beijerbygg om att överta.

Kvalitetsfrågor
Inledare för en av dagens huvudfrågor - vår produktkvalitet
- var Bertil Dahllöf. Med svarta tavlans hjälp redogjorde han
i stora drag för tillverkningsprocessen på SPF från massabe
redning fram till att produkten når kunden. Vi har kontroll
stationer på flera ställen i produktionskedjan, men Bertil Dahl
löf ansåg att vi måste sätta in större resurser för att få objekti
vare bedömning av vilken kvalitet de varor har som lämnar
lagret.

Han betonade också vikten av att ha en låg personalom
sättning, då yrkesskickligheten oftast kan förknippas med lång
anställningstid. Bland de åtgärder som gjorts för att höja vår
kvalitet nämndes den nya glasyren som fått fint gensvar hos
våra kunder.

Bengt Bram informerade därefter om rationaliseringen av
emaljverket. Arbetet har av olika orsaker blivit försenat. Bland
de problem som nämndes var synkroniseringen, automatiken
och avhängningen av karen vid brännugnen. Vi sätter dock in
alla tillgängliga resurser och har bl a "Power and Free"-syste
mets leverantör och konstruktör på plats.

Ordförande omtalade att vi i halvårsbokslutet har otill
fredsställande resultat för BKF. Visserligen har vi en vikande
marknad på badkar, men produktionen måste öka, vilket finns
underlag för med nya utrustningen.

Lars Hillert gav en kort information om den övergång till
annan grålera i sanitetsmassan som infördes i augusti 1975
och överlämnade till ledamöterna ett protokoll som belyste de
olika åtgärder som vidtagits från materiallaboratoriet.
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Idag har vi återgått till den grålera vi hade tidigare. Då till
verkningen av denna lera inom några år kommer att upphöra,
måste vi intensifierå våra ansträngningar att få fram en lämp
lig ersättningslera.
Från försäljningssidan framhöll lngmar Isaksson att mark

nadens krav på våra produkter ökat. . Vi måste vara både
marknadsledare och kvalitetsledare för att hänga med i den
hårdnande konkurrensen.
Rune Löf ansåg att kritiken alltför ensidigt riktats mot

"gubbarna på golvet" och menade att detta med kvalitets
medvetande måste slå igenom i alla led i företaget. Han öns
kade också få reda på de mest frekventa felanmärkningarna,
vilket Hans Andersson svarade på.

Från företagsledningen betonades vikten av att kvalitets
tänkandet genomsyrar hela företaget.

Bertil Dahllöf föreslog att det skulle inrättas en allsidigt
sammansatt projektgrupp på SPF, var huvuduppgift skulle
vara att under en viss tid ta stickprov på de produkter som
lämnar lagret. Rune Löf delade Bertil Dahllöfs uppfattning.
Ordföranden hänsköt tillsättning av denna grupp till SPFs led
ningsgrupp.

Frånvaroproblem
Inledare för avsnittet om frånvaro var Ulla Billving. Från
varoproblemet har fått en ökad aktualitet. Enligt Riksförsäk
ringsverket är antalet ersatta sjukdagar 22 dagar/år och per
son under 1975. Under 1974 utgjorde sjukfrånvaron 10 pro
cent av arbetstiden. Vid anläggningarna i Gustavsberg ut
gjorde frånvaron p g a sjukdom för tjänstemän 7 procent och
kollektivanställda 14 procent.
Den allmänt ökande frånvaron har föranlett Arbetar

skyddsfonden att prioritera forskning inom detta område.
Gösta Treskog påpekade, att vår nuvarande frånvarostati

stik inte är tillfyllest för en riktig bedömning av frånvaro
strukturen. Vi har idag en redovisning som endast omfattar
frånvarovolymen och ej antalet frånvarotillfällen.
En hög korttidsfrånvaro innebär att arbetsledaren ställs in

för många omplaceringsbeslut varje dag. Återkommande,
oplanerad frånvaro kan skapa irritation hos arbetskamrater
na, leda till lägre kvalitet, ökad kassation etc.

Ulla Billing omtalade att man i allmänhet räknar med att
frånvarovolymen utgörs till 75 procent av långtidsfrånvaro
och resten korttidsfrånvaro. Eventuella möjligheter att påver
ka korttidsfrånvaron skulle kanske inte ge några större utslag i
volymen men minska oplanerade omplaceringar på avdel
ningarna.

Varför frånvaron ökar finns det många olika förklaringar

till. Lennart Levi (stressforskaren) uppskattade 1971 den
stressorsakade delen av sjukfrånvaron till 1/3 av den totala.
Det har visat sig i olika arbetsmiljöundersökningar, att en

arbetsuppgift med hög grad av maskinstyrning och upprep
ning, höga krav på uppmärksamhet och koncentration, samt
små möjligheter till kontakt med arbetskamrater kan bidra till
en ökad frånvaro och omsättning.

Vilhelm Vestin framhöll, att kollektivsidans frånvaro till
viss del är högre än tjänstemännens beroende på att dessa i
större utsträckning drabbas av yrkesskador. Vidare angav
han som trolig orsak till den ökande frånvaron den alltmer
ökande gruppen av dubbelarbetande kvinnor på arbetsmark
naden.

Arne Johansson ansåg att man från personalavdelningen
bör gå in och kartlägga orsaker och föreslå förbättringar i syf
te att minska frånvaron.

Bo Broms påpekade vikten av att vi visar intresse för vår
personal. I allmänhet upplever man det positivt att vara efter
frågad, att känna att man har en uppgift.

Gösta Treskog omtalade att Ulla Billving på deltid kom
mer att tjänstgöra på HPF och medverka med vissa personal
administrativa uppgifter men att hon fortfarande är knuten till
personalavdelningen.

Bo Broms fastslog att varje fabrikschef som tidigare är an
svarig för sin personal. Personalavdelningen bistår med en del
specialistservice och har huvudansvar för rekrytering och cen
trala utbildnigsinsatser.
Rune Löf ansåg att förmännen i ökad utsträckning måste

ägna tid åt personalvårdande uppgifter och Bertil Dahllöf me
nade att rekryteringen av arbetsledare nu riktas mot personer
som visar goda anlag och har fallenhet för att jobba med män
niskor.

Ordföranden avrundade diskussionen med att nämna att
det på alla nivåer i företaget måste finnas en klar vilja att sam
arbeta och gemensamt lösa uppkomna problem i sann demo
kratisk anda.

Konkreta åtgärder av policykaraktär kan tas upp på direk
tionen, medan ledningsgrupperna inom respektive sektor kan
behandla och överenskomma om åtgärder inom sitt område.

Protokoll/rån samarbets
kommitten etc
Kurt Hagelin efterlyste svar på en förfrågan huruvida centra
la medel kunde ställas till förfogande för en resa för UHV-per
sonalen och Bertil Dahllöf meddelade att ett positivt svar ha
de lämnats hos företagsledningen.

NY EKONOMICHEF I KF
I dag, fredagen den 3 september, utsåg KFs förbundssty
relse föreningschefen i Konsum Västerbotten ALFRED
SUNDELL till ny ekonomidirektör i KF.
Alfred Sundell har varit verksam inom konsumentkoo

perationen sedan 1932, då han började som varubud i
konsumtionsföreningen Torpshammar i Medelpad. Se
dan 1969 har han varit föreningschef i Konsumentför
eningen Västerbotten.

1963 blev han ledamot av KFs dåvarande förvalt
ningsråd och är nu en av de fem föreningscheferna i KFs
förbundsstyrelse. Därutöver ingår han i styrelsen för KFs
region 14 samt i Förbundsrådet.

Alfred Sundell kommer att tillträda befattningen som
ekonomidirektör så snart en ny föreningschef i Konsu
mentföreningen Västerbotten har utsetts. Hankommer då
också att ingå i KFs direktion.
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Tre pensionärer

Här nedan sitter SigurdAndersson, PLF. Han har upp
nått pensionsåldern och slutat sin anställning. Sigurd
kom 1968 till oss från Casco där han var limkokare.
Dessförinnan var han rullare på Tollare Pappersbruk.
Sigurd avtackades på Strandvik i närvaro av fabriks
chef och arbetsbefäl.

Två av våra medarbetare som haft sin arbetsplats i
UHV-byggnaden har gått i pension och avtackats. Bir
git Persson harjobbat som sekreterare på produktions
tekniska avdelningen sedan december 1968 och får nu
mer tid att ägna sådant hon tycker om, t ex resor och
maken Ture. Hugo Persson började hos oss redan 1947.
De första tolv åren var Hugo gjutare på SPF. I mars
1959 övergick han till BKF, där han var isolerare på
pannverkstaden. Sedan maj 1969 och fram till pensio
neringen har Hugo tjänstgjort som förrådsarbetare på
formverkstaden, UHV.

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.

Butiken är öppen som vanligt+lördag kl 10-14.

Cafeet är öppet kl 10-15.

Efter 2 oktober kan besäkpåKeramiskt Centrum beställas på
tfn 0766/39 100, Besöksverksamheten.
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KONSTNÄREN
TILL INDUSTRIN

En dag i juni kom Elsa Gullberg ut för att titta på Gu_s
tavsberg tillsammans med sin vän Helen Englund. Elsa
Gullberg har ett förflutet tillsammans med Gustavs
bergs porslinsfabrik. Och hennes amerikanska vän He
len Englund är gift med en svenskättling i USA - han
kommer från Emmaboda i Småland. Hon har genom sitt
yrke som journalist haft en intensiv kontakt med Sveri
ge och ofta varit här och rapporterat - i synnerhet på
konsthantverks- och designsidan och därav kommer
hennes kontakt med Gustavsberg.

Elsa Gullberg är en av våra mest intressanta textil
konstnärer. Hon är i dag en 90-åring med ett minne så
klart att man känner sig helt närvarande i tiden, då hon
berättar om allt det intressanta hon upplevt i ett mycket
verksamt liv.

E. G. är född i Skåne i lantbruksmiljö och har levt i en
textil tradition redan från början. Hon började som myc
ket ung ta del av kvinnornas textila arbete i sin omgiv
ning och stimulerade dem i deras arbete. Hon är textilt
kunnig från tidiga år, är konstnärligt begåvad och en god
organisatör och ekonom. Elsa Gullberg gick på Teknis
ka skolan, som Konstfackskolan hette på den tiden.
1927 startade hon egen textilfirma och hade många år
affär på Hamngatan i Stockholm.

Elsa Gullberg har varit aktiv på flera fronter. Hon var
en av dom mest energiska medlemmarna i Svenska
Slöjdföreningens styrelse och slogs för "vackrare var
dagsvara" och för "konstnären till industrien". Hon var
själv aktiv vid förmedling av konstnärer till industrien.
Det var genom henne som Wilhelm Kåge kom att arbe
ta här. Båda var skåningar och kände varandra sedan
ungdomen. Det var Victor Odelberg som attackerades
för att ta emot Wilhelm Kåge, då det var ett vacuum här
på konstnärssidan just då. Det är underbart att höra
Elsa G. tala om när hon satt i trappan på Nybrogatan 7
(SSF:s hus) och "övertalade" Odelberg att anställa
Kåge. Tack för besöket!

M.

Elsa Cullberg diskuterar formgivning med Margareta
Hennix och Arthur Hald vid sitt besök här på för
sommaren.

Helen Englund t h, sedan ungdomen sverigevän, som va
rit många gånger i Sverige för att göra reportage för
sina landsmän i USA, talar här med Marianne Land
qvist vid besöket på Museet.



Rörstrand 250 0ar
Rörstrands 250-års jubileumsutställning på Läckö slott
vid Vänern upplever i skrivande stund sin sista dag. Den
har ingått i en serie temautställningar, som arrangerats
av Västergötlands turisttrafikförening och invigdes den
I 7 juni av kungen.
Genom sin höga ålder och som "äldst i Västeuropa"

har Rörstrand en stor, fin utställning av 1700-talspors
lin. I tre salar i det vackra slottet exponerades dessa
gamla klenoder med bl a flera dukade bord och den
gamla 1600-talsmiljön gav en fin bakgrund. I Jaktsalen,
där en del av det äldsta visades, spelades svensk 1700-
talsmusik, Johann Helmich Romans Drottningholms
svit.

Som övergång in i 1800-talet passerade man ett pors
linslager från tiden. Ett lustigt och pedagogiskt inslag
med korgar, porslin, träull och damer (ej levande) som
"packade".

Och så fortsatte man in i porslinets 1800- och 1900-
talshistoria. Ett Wallanderrum fyllt med jugendföremål,
inte bara porslin, var intressant. Wallander var konst
närlig ledare på Rörstrand 1896-1914.
På 30-talet kom Gunnar Nylund. Och genom 40-tal

till 70-tal, väl dokumenterat, slutade vandringen i Tall
rikssalen.

Läckö slott ligger på en udde i Vänern ett par mil frän
Lidköping. Från början, på 1300-talet, var det biskops-

residens. Det nuvarande utseendet och barockinred
ningen är från 1600-talet.

Överst en monter med en del av den.fina 1700-talsavdel
ningen.

Nedan en terrin ifajans med dekor bianco sopra bianco
och Rehnska mönstret i starkeldsblåttfrån 1758. Terri
nen är också förebildför Rörstrands jubileumsterrin.



De här bilderna andas hemtrevnad och stillhet, men
man skall intefrestas att tro, att livet i "den gamla goda
tiden" var gott och bekvämt. Detvar hårda tag mot vind
och väder, slitet för födan krävde sin man och kvinna
över förmåga.

Rysskål och
rackartallrik
på Runmarö
Det är något visst med öar. Alldeles speciellt med
mindre öar. Därmed inget ont sagt om Värmdön,
som bredde ut sig i all sin sommarprakt den dag i ju
ni, när Hilding, fotografen, och jag bilade ut mot
Stavsnäs.

Vi var på väg till Runmarö, där Hilding och många
andra gustavsbergare har sitt sommarviste. Där skul
le vi träffa Hans Öhlin, intressant skärgårdsvän och
samlare på Södersunda. Han arbetar visserligen i
Stockholm men tillbringar all ledig tid på skärgårds
ön och de omgivande vattnen. Bor på sitt båtsmans
torp från 1700-talet, övertaget från farfar, som lik
som morfar var lots. Farfar Öhlin köpte in torpet
1939.
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På bryggan i Stavsnäs väntade några få människor i
solen, passbåtarna kom in en efter en, bussen från stan
skulle komma när som helst, vågorna slog ganska friskt
mot brygga och stränder. Det var skönt, som ni kan för
stå på den solvarma bryggan. Ingen gnydde över bus
sens försenade ankomst - all tid i världen var vår och
jäktet akterseglat.

Georg Karlsson, äkta skärkarl och Runmaröbo, för
de oss säkert över vattnet när bussen i sinom tid anlänt,
sjöfågelfamiljerna mötte oss vid Hölö och en ensam se
gelbåt försvann ut mot Nämdö fjärd. Då hade vi fått
sällskap med Hans Öhlin, som tagit ledigt från jobbet för
att visa oss sin rika samling av gamla bruksföremål och
arbetsredskap från skärgårdsöarna.

Försommaren var ljuv. Vi vandrade på en sandväg
mellan lupin, hundloka och midsommarblomster. På
vattenomflutna mindre öar blir växtligheten rik och fär
gerna starka och mättade. Runt Hans Öhlins båtsmans
torp blommade syrenerna och bondpionens knoppar
svällde.

Om Hans Öhlin ägt en lokal av tillräcklig storlek skul
le hans samlingar räcka till ett museum, där vi kunde lä
ra oss det mesta om hur öarnas folk levde i helg och söc
ken i forna tider. Nu har han inrett storstugan i sitt torp,
som man vill tro att det en gång har varit, med spisku
pan över den öppna hällen vitkalkad, de vackra timmer
stockarna framtagna och möbler och husgeråd kärleks-

fullt renoverade. När Hans Öhlin för 25 år sedan börja
de samla var det inte så allvarligt menat, men med tiden
blev det en nödvändighet och ett livsinnehåll och sam
lingarna växte i takt med tilliten till samlaren. Hit kom
mer öborna och skänker sina gamla ting i förvissning om
att de inte lämnar ön annat än till låns. - Där-fick vi på
den fastlandsbundna Värmdön - vi får bekväma oss
och åka till källan.pm vi vill njuta av öarnas minnen -
och det gör vi gärna, för det är något visst med öar.

Här finns ungefär 3 000 föremål, från rackartallrik
(den fruktade och avskydde bödeln måste ha egen tall
rik, ingen ville äta på samma fat som han) till hela upp
sättningar av fångstredskap för säl, båtar, skötar och
jaktvapen. Bandvävstolen från 1700-talet kommer från
Ornö, liksom vaggan, rysskålen påminner om den stora
ofreden 1719. •

Vem har då tillfälle att se alla dessa ting? Jo, säger
Hans Öhlin, är ni intresserad av skärgårdsöarnas histo
ria och det som dessa ting och föremål berättar, så är ni
välkomna att knacka på. Är inte värdfolket hemma, frå
ga hos grannen. Där heter värdparet Sonja och Erik Te
gelström och de driver jordbruk som miljövård. Här
finns får, tjurar, svin och höns och här hjälper också
Hans Öhlin till när han kan. Allt som bevarar skärgår
den och den egna ön ligger honom varmt om hjärtat.

Edla Sofia

LITE OM BRANDLARM
Brandkåren har nu fått sitt larm i ordning. Behöver man
larma brandkår eller ambulans ringer man 90 000 - gäl
ler över hela Sverige - och från - i vårt fall - Stock
holms larmcentral kommer larmet ut till vår brandsta-
tion. Har man tur och är nyfiken och bor nära kan man
ibland höra vad det gäller, fram till kl 9 på kvällen, då
utomhussändaren kopplas av för att inte störa nattron.
Förut gick larmen till Gula Porten men det är slut nu se
dan Kommunen tog över.

Bor man nära, tycker man det är en massa utryck
ningar i synnerhet semesterdags och i veckosluten. Vad
är det allt? Sjuktransport går alltid utan siren men så
mycket ambulanssirener som man hör måste det vara en
hel del trafik- och andra olyckor. Ett tjugotal öbränder
och en villabrand på Möja har det t ex varit i sommar.
Båtbränder är inte heller ovanligt. Dom stora öarna
Värmdö, Nämdö, Runmarö, Möja och Stavsnäs hör till
vårt område. På dom öarna finns ett frivilligt brandvärn
som är mycket positivt och hjälper till. Hela skärgården
är ju full med småöar som ska ha sin service. På Djurö
finns brandstation med 2 bilar, 1 tank och 1 jeep.

M
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Sensommar i Gustavsberg

På åkern står gyllene rader av sky/ar
med ax, som de mognande rågkornen bär.
Från bergskrevans lya i kvällen det ylar,
och måsarna lyfter från månbleka skär.

När månskivan trolskt glider fram på sin bana,
dess gyllene strålar som brospann läggs ut.
Vi skapelsens skönhet väl ser och kan ana
men förstår ej dess under från början till slut.

Här blottas en drömvärld i havsvikens spegel,
och drömblodet spelar vid fullmånens sken,
och månglitter tömmes i diktarens degel
och formas till tanke så strålande ren.

Vid kornknarrens kvällsspel ett eko där svarar
från dalgångens kjusa och månbelyst häll,
och yngling till jungfru sin älskog förklarar,
de svärmar på stigen i månskenets kväll.

Där synes på fjärden en drömjlodens färja,
när månen går fram med sin skimrande stäv.
Och trolska sirener försöker att snärja
med lockrop från vikar, med vajande säv.

I kvällningens timma, då kornblixtar ljunga,
är sångmön oss nära, bevågen och huld.
Hon kommer vart hjärta att brinna och sjunga
till luta med strängar av silver och guld.

J. A. LÖFDAL

Augustinumret 1943, Gustavsbergaren.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

I denna ljuva sommar
känner vi på Gula Kontorets övervåning, att vi bokstav
ligt talat har lågt i tak på redaktionen, bildlikt däremot är
vår takhöjd imponerande om vi får säga det själva. Vårt
läge mot ost - . söder - väst, ger solens givmilda flöde
fritt spelrum. Det blir hett frampå dan, kläderna klibbar
vid kroppen och håret raknar. Hjärnan går tomgång och
skrivmaskinen hånler över åtminstone min bristande in
spiration. Detta skall vi minnas när höstvinden söker oss
och jagar oss ända in i vinterns frostiga mörker.
De två senaste somrarna har varit underbara ur se

mestersynpunkt. Vad jordbrukarna tycker om sommar
vädret är dock något helt annat och styrs av omsorgen
av sådd, växande och skörd. Bär och frukt finns det rik
ligt av i trädgårdar och även ute i markerna men våra re
korddyra sättpotatisar gav dålig återbäring i torkan. Det
är säkert dom dyraste jordpäron vi hittills har ätit, men
tro aldrig att vi lär av skadan och slutar med potatisod
ling, finns det något godare än nyupptagen, kokt pota
tis. Den blir nog aldrig för dyr.

Det bästa med industrisemestern
är att de flesta i omgivningen njuter den samma veckor
som vi själva och det finns få personer, som kan omfat
tas av vår avund. Alla svettas i samma sensommar
värme och längtar samfällt tillbaka till semesterns bad
liv eller hängmatta. Vi som envisas med att semestra i
Sverige har fått veta att vår semester blir den dyraste och
att det är ekonomiskt fördelaktigt att sola på sydliga
plager. Men jag säger som med potatisen, den svenska
sommaren kan aldrig bli för dyr.
Har ni färdats längs Västerdalsälven tex och tagit vä

gen över Sälen in i Norge? Följt älvfåran och känt den
friska klara luften omsluta er lekamen och njutit av sy
nerna, av de granna dalsänkorna och fjällets respektin
givande bakgrundskontur.

Vi hamnade mot kvällningen
på en stugby i Limedforsen, det allra sista rummet blev
vårt för en halv hundring. Det var vår debut när det gäll
de stugbyar i Sverige och det var ju också ett sätt att
övernatta. Två dussin stugor låg ganska listigt utplace
rade i en barrskogsbacke, med swimmingpool, bastu och
cafeteria i nära anslutning till ingångsporten och mini
golfbana i en ravin nedanför. Semesterfirare iklädda trä
ningsoveraller spänstade härs och tvärs mellan stugor
och ut och in i den omgivande naturen.

Min äkta hälft klev med tillförsikt omkring i nyinköpt
träningsoverall från Domus i Gustavsberg men jag smög
i skymundan och undrade varför min basgarderob plöts
ligt kändes fel. Vall hade vi hamnat - kanske på ett trä
ningsläger för familjekorpen? Tre pensionerade bröder
på gemensam semesterresa kunde upplysa om samman
hangen. Vi hade tagit in på Sixten Jernbergs semesterby i
densammes hemkommun. Sixten själv bodde några hun
dra meter bort och lät hälsa sina gästande fans, att han
var strängt upptagen med gjutning av grund till sin
mammas hus och hade inte tid till samtal och fotografe
ring.

En förståndig man, det kan bli för mycket med kän
disdyrkan ibland och hans namnteckning fanns ju att.
köpa på minnessaker i kiosken. Hit kommer idrottssve
riges alla aktiva och supporters i lojalitet mot en av sina
giganter, den temperamentsfulle Sixten Jernberg, som
aldrig tappat sitt grepp om sina beundrare. Den färg
starke, som har åsikter om det mesta och även har kas
tat sig in i rikspolitiska frågor. I kommunalpolitiken blev
hans inhopp kort. Gubbar och tanter i kommunstyret
delade inte hans uppfattning om stödet till hans stugby.
Men de måste ha lärt sig en del om lönsamhet och mark
nadsföring för de började strax att uppföra sin egen stug
by när Sixten lämnat deras beslutande församling. Allt
detta inhämtat från Sixtens varma beundrare och gäs
ter.

Hit hade vi hastatfrån Malung
som liknade en ofantlig marknad för utförsäljning av
skinnvaror. Från vårt oväntade inhopp i idrottsvärlden
for vi vidare genom älvdalen till Sälen och tog den vind
lande, svindlande vägen över fjället in i Norge. Om det
ta kan bara sägas, att så mycket skönhet och fri sikt över
oändliga vidder, kan man minnas och leva på länge när
det blir trångt och småsnålt fram i oxveckorna. Har ni
inget för er till nästa semester, så ta er en tur genom
väster-Dalarnas älvdal, ni ångrar er inte.

Iaugustis sista timmar
är det fortfarande full sommar i detta land. Gustavsberg
trånar efter regn och Kvarnsjöns vattenstånd bara sjun
ker. Efter två års torka har grundvattennivån sjunkit ett
par meter enligt de lärde och nu ber vi om en riktigt reg
nig, våt och kulen höst. Vilken sommar, den tog vi till
vårt hjärta, men nog blir den dyr.

Edla Sofia
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Det började
I årfyller Gustavsbergs Idrottsförening 70 år och det kan ju
inte ha undgått någon, så många bilar som kör runt i samhäl
let med den upplysningen på bakrutan. Det är bara att gratu
lera och önska fortsattframgång på allafronter eller i samt
liga sektioner. Vipå tidningen vill hyllajubilaren med eti litet
axplock av bilderfrån de senaste åren och en liten extra pärla
från den anrika bandysektionenfrån 1921. Till GIFs äldre hi
storia skall vi återkomma i årets två kommande nummer.

Bilden överst t v är hämtadfrån 1971, då damfotbollen fick
vind i seglen.

Nästa bild är rykande aktuell. Badminton är en sport på våld
sam frammarsch och utövas gärna i "tältet" Ekvallen.

Skidbilden är intefrån Vasaloppet utan från DM-stafetten i
Gustavsberg den 5 februari 1972.

Bandyn har rika traditioner vid Farstaviken. Bilden nederst
visar pokalserielaget 1921 i bandy. Från vänster: Gustav
"Petter" Andersson, Gunnar Fredblad, Gustav Olovsson,
Evers Fredblad, Bengt Box, bröderna Andersson, Kalle Stål
krans, Ragnar Eriksson, Gustav Blomberg och målvakten
"käcke" Karlsson.

Bandylagetfrån 1968 får ståför nutidsbandyn, Jr v stående:
Per-Erik Johansson, Gert Nilsson, Göran Wiberg, Lennart
Olsson, Lasse Andersson, Håkan Wiberg, Sven-Erik Wiman,
Bengt Hedberg (lagledare). Knästående fr v Kaj Bergström,
Pentti Simtiä, Kåre Björk, Arne Johansson, Pelle Hörberg,
Henry Pettersson.

Olle Ångermans käcka pojkarfrån ishockeyns D-pofkar 1970
går i år över till högre skolformer eller in i arbetslivet. Tiden
går.

D-POJKAR. Ståendefr v: Max Möller, Mikael Eriksson, Ro
ger Pettersson, Arne Borg, Lars Eliasson, Andreas Alskog,
Mickel Hansson. Sittande Jr v: Stig Ångerman, Olle Ny
ström, Bo Johansson, Ola Westlund, Peter Hällfors, Michael
Sjölund, Jan Eriksson. Lagledare: Ole Ångerman.

På högersidans topp ser vi i mitten av bilden orienteringens
framgångsrike Björn Nordin i samspråk med gäster. Året var
1969 och det var tidför Porslinsloppet i Gustavsberg. Björn,
Nirre och Janne ansvarade för banorna.



på Bleksäng
Den stdrre bilden ärfrån sent datum, 1975 och den populära
volleybollen. Återfinns i Gustavsbergarens hostnummer 1975.

Till sist ett tappertfotbollslagfrån 1970. A-laget det året hade
foljande besättning. Stående från vänster: Kåre Bjork, Len
nart Olsson, Berndt Pettersson, Fred Andersson, Per Hor
berg, Bengt Sundstrom, tränare Bengt Sellinder, Jan Eriks
son, Niccola Oparusic. Knästående från vänster: Jan Lund
qvist, Reio Tdrme, Ronny Andersson, Lars Wenngren, Rolf
Häglund, Bruna Soldati, Sven-Olov Johansson.

GIFs ordf. 1906-1976
Här är alla ordfdrande genom åren, med någon reservation
fö'r de senaste decenniernas årtal. På den tiden när protokoll
skrevsfår hand i bundna volymer var det ordningpå torpet. Vi
som skriver på maskin och använder låsblad har svårare att
hålla reda på papperen.

1906 Sven Johansson
1909 Oskar Soderberg
1910 Gustav Andersson
1911 Gerhard Säfströ'm
1914 Gustav Andersson
1915 Gerhard Persson
1916 EdvardMoller
1920 Georg Boox
1927 HaraldPersvretn
1931 GustavAndersson
1937 John Svensson
1940 FritiofFall

1942 GunnarMö'ller
1943 Gunnar Bjö'rk
1948 Rune Lö'åf
1950 Sven Andersson
1952 John Svensson
1961 Henry Ericson
1962 Hans Holmer
1967 Stig Englund
1969 Hans Ho/mer
1972 Sixten Lyngander
1975 Henry Ericson

Foton: Gustav Blomberg, Hilding Engströmer, Leif Anders
son och Peter Ekroth.

Layout: Jan Calderon.



SOMMARBESÖK
Sommarsäsongen för Keramiskt Centrum och Besöks
verksamheten är slut. Den 8 maj kom Gustavsberg VII
ut första gången och den 27 augusti var det slut för i år
med dom regelbundna turerna.
På Keramiskt Centrum har det varit omkring 300

personer varje dag, om inte fler ibland. Många har kom
mit med båten men bilar och bussar tar också många ut
till oss. Besökarna på Keramiskt Centrum kommer ju
oanmälda under sommaren så man har ingen besöks
bok att kika i. Men guiderna kan ju berätta. Många be
sökare är gamla gustavsbergsättlingar, som berättar och
som vill veta om Gustavsberg både nu och då. En gång
kom en familj, som hade fem gravar på kyrkogården
som dom skulle besöka.
Det märks att det har varit jubileum och aktivitet

kring Gustavsberg. Många besökare har varit på Natio
nalmuseiutställningen och kommer för att lära och se
mer. Och många kommer tillbaka igen. En amerikan
blev glatt överraskad att vi gjorde så fint porslin i Sveri
ge. Han hade bara hört talas om svenskt glas.

Besöksverksamheten får ofta påringning av personer

som har utländska gäster, som dom vill visa fabriken
och Keramiskt Centrum naturligtvis. Ett nästan varje år
återkommande besök är en resa som ordnas av den
schweiziska tidskriften Femina. Det rör sej om ganska
mycket folk. Naturligtvis vill dom också se annat i Sve
rige, men dom kommer hit nästan varje år. Besöker
fabriken och äter lunch på Kristallsalen.
Dambesök när herrar är på konferens eller kongres

sar, har vi ofta. I år tex öron-, näs- och halsläkarfruar.
En plastkongress för forskare och vetenskapsmän var
här ute - med hustrur - häromkvällen. Indiska arme
chefens fru var här, när hennes man var hos Överbefäl
havaren. Likaså kommer hustrun till ryske överbefälha
varen - Madame Kolikova - hit, när hennes man kom
mer till vår ÖB.

Vi väntar också mexikanska, amerikanska och öster
rikiska fackföreningsbesök.

Många gäster besöker naturligtvis butiken. Och där
har dom i år haft en manlig medarbetare, som har klarat
truckar och tunga lyft - så där har det varit jättebra!
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KONSUM• DOMUS
KONSUM/DOMUS
Vi befinner oss nu en bit in i andra halvåret 1976 och
detta innebär att vi lagt både första halvåret och som
maren bakom oss. Därmed har också de flesta haft en
välbehövlig och skön semesterperiod som kunnat ut
nyttjas till vederkvickelse och återhämtning. Vi önskar
nu alla välkomna åter till våra butiker och vårt varuhus.
Den gångna sommaren har i stort gett oss en

hygglig yttre ram med en välgörande förlängning av
sommarvärmen en bit in i augusti. Ser vi på vår säljut
veckling har även denna sommarsäsong gett oss fina för
säljningstal. Som vanligt toppar juli månad där enbart
varuhuset nådde 8,5 milj. och föreningen som helhet ha
de snudd på 10 milj. kronor i månadsförsäljning. Det sy
nes ganska klart att juli även detta år blir den största
säljmånaden för året.

Första halvåret 1976
ingår som en period i föreningens verksamhet där ytter
ligare en milstolpe i den historiska bilden kunde fastläg
gas. Ett både önskvärt och nödvändigt grepp i utveck
lingen kunde förverkligas i och med att föreningens stör
sta säljenhet - varuhuset - i maj kunde ta i bruk den till
byggnad som skett. Den praktiska verksamheten har na
turligtvis inkasserat många besvär och störningar under
perioden, men trots detta har säljutvecklingen kunnat
upprätthållas i mycket god nivå. Detta har kunnat ske
genom personalens vilja att positivt klara många be
svär, men också genom konsumenternas visade tole
rans. Vi uttrycker vår tacksamhet för detta.

Med dessa händelser i bakgrunden kan vi då notera
att föreningen under första halvåret uppnådde en för
säljning på 37,4 milj. kronor vilket innebär en ökning
med nära 3,5 milj. kronor. Den uppnådda försäljningen
ligger totalt inom vårt budgeterade mål. Med beaktande
av alla påverkande faktorer som funnits under perioden,
får vi vara mycket nöjda med uppnådd utveckling.

Innevarande år medför väsentliga kostnadsökningar
som kräver sin täckning. Kostnadsökningarna går igen i

ett flertal poster och självfallet ökar också kostnaderna
för bl a hyra och avskrivningar genom den 'utbyggnad
som skett och sker. En god försäljningsutveckling ska
par grunden för ökad kostnadstäckning men därtill be
hövs också ökade intäkter via marginaler. Denna sena
re väg tillgodoses till viss del genom de prisöverenskom
melser som handeln träffar med SPK. Dock begränsas
intäkterna i handelns yttersta led genom den betydande
omfattning som prisstoppet innesluter.

Resultatbilden ger naturligen en strävare kontur mot
bakgrunden av relaterad situation. Vi har dock kunnat
registrera att vi till och med maj månad, som vi hittills
kunnat mäta, ligger inom budgeterad resultatram.

Vi ser nu fram emot en fortsatt fin och stegrad före
säljningsutveckling för återstoden av året. Detta ger oss
värdefulla pluseffekter till en god resultatutveckling.
Medlemmarnas/konsumenternas uppslutning kring sin
egen förening ger som alltid värdefullt stöd och ger även
ekonomisk nytta i egengäld.

DOMUS utbyggnad
presenterades i förra numret av Gustavsbergaren. Den
tillbyggda delen har tagits i bruk, men utöver detta på
går en hel del arbeten i det gamla varuhuset för att få det
ta anpassat till det totala programmet. Detta arbete ger
en hel del störningar under både augusti och september
månader. Vi beräknar att alla arbeten ska vara slutförda
och varuhuset helt klart under första halvan på oktober
månad.

KONSUMENTKONGRESSEN
som är den andra i ordningen, kommer att gå av stapeln
i Göteborg under hösten. Vi hade ett flertal studiegrup
per som studerade kursmaterialet inför denna kongress.
Bland deltagarna i dessa studiegrupper har utsetts delta
gare ifrån vår förening. De utsedda äro: Erik Lindblom
och Ove Ericsson. Vi hoppas på en stimulerande och
meningsfull kongress och önskar våra deltagare lycka
till.

PAN

HÅLL NATUREN REN
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En
lunch
som en
kemist
kan
se den

Lunchen på bilden är dock in
te analyserad. Den tog vi med
för att vi inte kan försitta nå
got tillfälle att visa våra bra
produkter. Servisen är Stig
Lindbergs Birka.

Ur KemaNords personaltidning Syntesen har vi hämtat denna roliga men lite skrämmande
analys av en vanlig utelunch. Med tonvikt på ute för det blir väl mera sällan att vi hinner la
ga till schnitzel på lunchtimman när vi hastar iväg hem till Hästhagen eller Lugnet. Vi kan
ske kan komma över en analys av blodpudding eller filmjölk vid något senare tillfälle.
Ni måste medge att det inte är lite vi får i oss. Undra på att det bubblar i magen allt som

oftast och att vi känner oss som en explosionsfärdig mina ibland. Till råga på allt påpekar
kemisten på KemaNord att vi själva består av kemikalier: 65 % syre, 18 % kol, 10 % väte,
3 % kväve, 1,5 % kalcium, 1 % fosfor och 1,5 % guld, silver och andra grundämnen.



WÄRDSHUSET ANALYSEN

ME y

Schnitzel
Vatten
Kollagen
Elastin
Glykogen
Creatin
Pyrin

Myoglobin
Pyrimidin
Mysin
Myogen
ATP (adenosin trifosfat)
Aminosyror

Triglycerider -.
Linolsyra
Oljesyra
Kolesterol
Natrium
Kalium

Magnesium
Fosfat
Bicarbonat
Sulfat
Klorid

cpotati'1
Vatten
Stärkelse
Dextrin
Cellulosa

Maltos
Sucros
Fruktos
Mannos

Glykos
Xylos
Askorbinsyra (vitamin C)
Citronsyra

Vatten
Kasein
Lactoglobulin
Lactoalbumin
Kalcium
Laktos
Oicalciumfosfat
Kanthophyll

93röd
Gluten
Amylos
Aminosyror
Stärkelse
Dextrin
Sucros
Triglycerider

Triglycerider
Palmitinsyra
Myristinsyra
Stearinsyra
Oljesyra
Smörsyra
Amylas
Lipas

911,jölk
Tryptas
Catalos
Peroxidas
Karoten (vitamin A)
Kalciferol (vitamin D)
Triamin (vitamin B1)
Riboflavin
(vitamin B2-komplex)

Natriumklorid
Fosfater
Kalcium
Järn
Tiarnin (vitamin B1)
Riboflavin (vitamin B2)

Metyletylketon
Niacin
Calciferol (vitamin D)
Attiksyra
Propionsyra
Smörsyra,,

c4pple
Vatten
Cellulosa
Hemicellulosa
Lignin
Askorbinsyra (vitamin C)
Stärkelse
Sacros

Glukos
Fruktos
Pectin
Flavone
Anthoxanthiner
Klorofyll
Anthocyamin

Vatten
Koffein
Melanol
Acetaldehyd
Metylformate
Etanol
Dimetylsulfid

Karotenoid
Eten
Geranylvalerate
Geranyl n-butyrate
Geranyl propionate
Linalyl formate
lsoamylvalerate

Propionaldehyd
Aceton
Metylacetat
Furan
Furfurylalkohol
Furfural

Metylfuran
Butanol
Myrsyra
Attiksyra
Acetylmetylcarbinol
2,3 dioxyacetofenon

Amylas
Anthoxanthin
Tyrosinase

Nikotinamid
(vitamin B2-komplex)
Folinsyra
(vitamin B2-komplex)
Pantotensyra
(vitamin B2-komplex)
Pyridoxin (vitamin B6)

Valeriansyra
Aceton
Diacetyl
Maltol
Etylacetat
Etyllaktat

Vanilin
Acetaldehyd
Allylcaprylate
Geranylaldehyd
Metylcyklopentenolone
valerate'
X-metylfurylacrolein

Fenol
Resorcinol
Cresol
Ammoniak
Trimehylamin
Metylmerkaptan



Einar Hjärtsson t h avtackar Manne Nilsson.

Elov Johansson t h mottager avskedsblomster av Bertil
Gybrant.

MÖLNTORPS
GLIMTEN
PENSIONÄ"'R I.
Den 24 juni avgick förrådsman Manne Nilsson efter

en anställningstid av femtio år! Mannes uppgifter har gi
vetvis varierat genom åren, den första blev vid en excen
terpress. Därpå följde plåtslageriarbete bl a med bensin
tankar till traktorer, mjölkkylare till KF etc. Ar 1931
gjorde den rostfria plåten sin debut på fabriken, varvid
dåvarande disponenten Gustaf Lundberg erbjöd en
svetskurs, som Manne accepterade. Fyra decennier
varade svetsjobbet: kittlar och stekpannåer till fartygs
kök, gengasgrytor (som under krigsåren blev en stor ar
tikel), och sedermera den säkerligen välkända kaffepan
nan av fabrikens egen design i fem storlekar, där den
svängda pipen svetsades fast, är bara några smakprov.
P g a ändrad produktionsinriktning antogs så uppgiften
att ansvara för fabrikens verktygsförråd 1971.

Vid avtackningen sista arbetsdagen av fabriksledning
och arbetskamrater intygades också, att en rättrådig och
plikttrogen kamrat "av gamla stammen" härmed läm
nade sin tjänst.

Manne som varit samhället trogen från födseln, har
ett starkt lokalt idrottsintresse. Speciellt Mölntorps IK,
som han var med om att bilda år 1926, och i vars hu
vudstyrelse bl a kassörsposten innehafts, har i Manne
haft en nyttig och intresserad medlem. Motionerandets
betydelse insåg Manne Nilsson på ett tidigt stadium och
motion (sommar som vinter) och bilturer torde bli domi
nerande i fortsättningen!

PENSIONÄR Il.
Den 30 juli lämnade Elov Johansson välförtjänt sin

tjänst i Mölntorp efter närmare 33 års anställning. Dess
förinnan arbetade han inom lantbruk i Sörmland/Väst
manland, och kom närmast från Skultuna Bruk AB. Ef
ter en kortare "inskolning" med omflyttningsarbeten och
glödgning, blev Elof pressare, en uppgift som inte kun
nat vara mera passande! Med noggrannhet och känsla
för fullgoda produkter, har han vårdat "lilla hydraulen"
och sedermera "Fyran" och mångfalden olika press
verktyg med största omsorg. Elov Johansson säger sig
ha trivts bra i arbetet, som givit god omväxling genom
det stora sortiment som pressats under åren.

Många års tvåskiftsarbete har underlättat skötseln av
det egna torpet Marielund om cirka 4 tunnland, en gång
avstyckat från Norrsylta i Munktorp, varigenom fru
Greta kunnat assisteras i de tyngre sysslorna. Tidigare
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INGARÖSNYA
POSTSTATION
lngarö har fått ny poststation till sommaren. Den invig
des den 21 juni och var efterlängtad. Den gamla post
stationen var sedan länge alldeles för liten, isynnerhet
sommartid då befolkningsunderlaget stiger mer än dub
belt. Mot de fasta hushållens 650 står sommarens drygt
2 000 hushåll. Den nya poststationen har en yta av 150
m2 den gamla endast 70, och två kassor betjänar all
mänheten. En kvarstående fråga är öppettiderna som
alla önskar få utökade, frågan utreds. Boxarnas antal
har också stigit till det dubbla, 99 st.

Sonja Söderling förestår poststationen och fullföljer
traditionen från pappa Söderling som skött Ingaröbor
nas postärenden sen 1957, och mamma Söderling tjänst
gör fortfarande. Den här poststationen har en stads
brevbärare och en lantbrevbärare stadigvarande och
sommartid 4 extra postutbärare för att klara sommar
folket.

Redan klockan 9.00 på öppningsdagen var det gott om
kunder. Sommaren är en hektisk tidför posifolket på
lngarö, som också anser att öppettiderna är i kortaste
laget. Sommartid är poststationen öppen en extra halv
timma mellan 11 och 11.30.

ÖPPETTIDER
för lngarö Poststation, Brunn

Sommartid

9.00-11.00
15.00-17.00
9.00-11.30

fanns både ko och grisar, numera återstår endast höns
för det egna äggbehovet. Ar 1946 anskaffades ett första
bisamhälle, som nu utökats till ett 30-tal.
En del förbättringsarbeten på egna fastigheten har

också med avsikt "sparats" inför pensioneringen, varför
den avhållne veteranen, som avtackades av fabriksled
ning och arbetskamrater, torde ha en fortsatt trivsam
sysselsättning väl tryggad!

FÖRETAGSNÄMNDEN
Arets resa för företagsnämnd och skyddskornrnitte fö
retogs den 11 juni, varvid KF:s Rikslager och Konsum
Stockholms Regionallager i Bro var första anhalt. De
imponerade bussresenärerna fick göra en verklig "över
syn" av anläggningen - stor som 17 ordinära fotbolls
planer, samt via diabilder en resume av lagrets tillkomst
och funktion, varpå lunch intogs. Nästa resmål var
Haga Tegelbruk utanför Enköping, ett av landets mo-

dernaste, varefter ordinarie nämndsammanträdet av
klarades på Enköpings Stadshotell, som också senare
svarade för en smaklig supe innan återresan.
- Anders Hjelm, John Ehnlund, Leif Pettersson och

Kenneth Jansson belönades för inlämnade förbättrings
förslag.

AVD. TROTJÄNARE
Inger Avelin på vår kassatjänst, har faktiskt 25 år i fö
retaget, vilket också uppmärksammades av fabriksled
ningen.

FRITIDSKLUBBEN
Inom GMB-klubben förbereder man som bäst fotbolls
matchen mot Fagersta/Långshyttan i Mölntorp. Takti
ken inför duellen är förstås strängt hemlig, det enda som
hittills sipprat ut är matchdatum: 18 sept.

L. Johansson
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GUSTAVSBERG

Födda
14/5 dotter till Egon Gunnar Melin o.h.h. Birgitta Karolina f.

Wallen, skyttev. 11
16/5 Kjell Niklas son till Kjell Sterner Madison o. Ingrid Lisbet

Berglund, Nelsonst. 8
25/5 dotter till Stig Jesper Fellke o.h.h. Ulrika Birgitta Marianne f.

Fredriksson, Rutens v. 2
25/5 Jyri Niklas son till Hannu Antero Kilponen o.h.h. Eine Mar

jatta f. Piirainen, Farsta gärde 12
26/5 son till Erik Kenneth Hansson o.h.h. Inger Maria f. Lindblom,

Mariag. 7
26/5 son till Eva Kristina Öhman, Tallbacksv. 2 a
1/6 Teija Tellervo dotter till Ilkka Jalmari Parkkila o.h.h. Helena

Tellervo f. Pälsynaho, Skyttev. 11
4/6 son till Harry Stefan Box o.h.h. Maj Ingrid Monica, f. Persson,

Rådjursv. 8
8/6 son till Pentti Veli Juhani Rautiainen o. Pirjo Liisa Uola, Skyt

tev. 22
11/6 dotter till Anita Lindholm f. Svensson, Björnskogsv. 74
17/6 son till Olle Östen Levin o. Gun Anna Renee Björkgren f. Lilja.

Rutens v. 18
18/6 dotter till Kaija Anneli Jansson f. Käld, Skyttev. 26
19/6 dotter till Sakari Edvard Lankila o.h.h. Kaisa Maria Elisabet f.

Yli-Erkkilä, Nelsonst. 4
23/6 son till Martti Johannes Mustonen o.h.h. Liisa Kaarina f. Heik

kinen, Hovv. 7 B
24/6 son till Kjell Åke Baum o.h.h. Anna Anita f. Jonsson, Meitens

V. 3
27/6 dotter till Pirjo Helena Piispanen, Farsta gärde 14
30/6 Linda Johanna dotter till Conny Leif Olofsson o.h.h. Annika

Birgitta f. Björnson, Nelsonst. 12, NB
30/6 Veronica Katarina dotter till Lars Gerhard Persson o.h.h. Son

ja Margareta f. Söderlund, Granst. I
11/7 son till Doris Marianne Forsmark, Markörplan 3
5/7 son till Fanni Marketta Karjalainen, ldrottsv. I 0

13/7 son till Päivi Marjatta Kolehmainen, Mariaplan 3
16/7 son till Kaarlo Tapani Nevalainen o.h.h. Birgit Marjatta f.

Hagner, Hästhagsv. 18
22/7 son till Hilda Blända Elisabet Andersson, Renv. 12
22/7 dotter till Hans Petter Nystedt o.h.h. Hely Birgitta Lamberg

Nysted, Älgst. 24
23/7 Jenniefer Irene dotter till RolfConny Kihlberg o.h.h. Ann-Mari

Kristina f. Andersson, Skyttev. 24
25/7 son till Gun-Marie Linnea Pettersson, Markörst. 8
27/7 son till Hans Robert Rosen o. Solveig Margita Elisabeth Thun

vik, Markörst. 5
2/8 dotter till Frans Ove Nordin o.h.h. Irene Astrid f. Andersson,

Betselv. 36

3/8 son till Aino Anneli Haataja, Björnskogsv. 74
3/8 dotter till Margot Viola Borg f. Johansson, Björnskogsv, 40
3/8 dotter till Luciano Mazzanti o.h.h. Lucia Kristina f. Bassetti,

Markörst. 5
5/8 son till Mats Arne Eriksson o.h.h. Pia Margareta f. Johansson,

Skyttev. 14

Vigda
22/5 Ivan Adelino Terzi och Eija Anneli f. Hellsten
29/5 Harry Arvid Eklöw och Lillemor Malm f. Olsson
29/5 Rolf Gustaf Pamnert och Inger Christina Björklund f. Dellen-

vall
5/6 Claes Åke Lundberg och Birgitta Enström f. Rennerstedt
5/6 Väinö Johannes Hokkanen och Oili Annikki F. Kohonen
5/6 Nils Göran Omberg och Ann Christine Margareta f. Backlund
5/6 Nils Göran Persson och Ingrid Margareta f. Björkman

18/6 Per Olof Åkebrand och Eva Lilian f. Öquist
19/6 Gunnar Ferdinand Schager och Karin Yvonne Madeleine f.

Linder
19/6 Lars Olof Kransholm och Febe Elisabet f. Persson
19/6 Leif Staffan Eriksson och Monica Birgitta f. Ivarsson
25/6 Jean Arne Pedersen och Lizzie Irene f. Hageving
25/6 Gunnar Gerhard Bergkvist och Astrid Märta Elvira f. Nilsson.
25/6 Gian Luigi Oldani och Lena lngegerd f. Mårtensson
26/6 Einar Folke Lindberg och Gerd Inga-Maj f. Arvidsson
2/7 Voitto Einari Kiiskinen och Raili Anneli Ojala f. Seppi
9/7 Arne Werner Halvorsen och Eva Elisabeth Teresia f. Johans-

son
10/7 Erik-Gunnar Bjuhr och Maj-Lis Yvonne f. Sjöberg
10/7 Lars Erik Hultgren och Majvor Kristin f. Sjöberg
15/7 Rolf Hjalmar Benny Asp och Brith Lori Anita Sunesson f.

Engström
23/7 Michael Emil Sörensen och Inga Birgitta f. Kjellström

Döda
17/5 Sven Fredrik Johansson, Tvärv. 16, 60 år
17/5 Sonja Nini Ingeborg Tvetmark f. Svensson, Rådjursv. 29, 64 år
25/5 Ingeborg Wober f. Wikberg, Toivov. 11, 72 år
30/5 Jens Holger Mikkelsen, Björnskogsv. 34, 11 år
31/5 Gunnar Artur Fredriksson, Gustavsgården, 77 år
6/6 Verner Fritiof Hendel Augustsson, Skeviksg. 5, 69 år

22/6 Hilma Axelina Fröberg f. Andersson, Rutens v. 10, 71 år
23/6 Saga Blondina Viman f. Davidsson, Nelsonst. 5, 61 år
29/6 Ragnhild Vilhelmina Gustafsson f. Apelqvist, Nelsonst. 5, 55

år
4/7 Karl Harry Nyman, Älggårdsv. 18, 74 år
6/7 Karl Erik Lambert Andersson, Rutens v. 24, 58 år
7/7 icke namngiven gosse Karjalainen, Idrottsv. 10, 2 dagar

20/7 Carl Teodor Johannesson, Gustavsgården, 92 år
28/7 Ture Lennart Östlund, Marsätra, St. Kovik, 72 år
31/7 Eva Susanne Gustavsson, Nunnev. 3, 7 år
5/8 Gösta Emanuel Johansson, Badv. 2, 70 år
6/8 Erik Gösta Karlsson, Villag. 9, 77 år
6/8 Hans Erik Hansson, Ekedalsv. 6, 44 år
8/8 Anna Hampl f. Kautsky, Rådjursv. 37, 62 år

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

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - l 02 62 Stockholm

Efter kontorstid :
435843. 435008. 409490
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Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA, församlingens förnämsta erbjudande, är
HÖGMÄSSAN som firas varje sön- och helgdag kl 11 (varannan
gång utbytt mot HÖGMÄSSA MED NATTVARD, tex 12/9, 26/9
och 10/10). Första söndagen i varje månad, tex 3/10, 7/11, 5/12, är
församlingens DOPDAG då dopet ingår som en del i högmässan.
Anmäl dop i god tid till kyrkoherden, tel. 300 52.

Vidare firas på torsdagskvällarna kl I 9.30 en bön- och bibelguds
tjänst och varje lördag kl 18 är det orgelmusik i kyrkan.

MUSIKEN I KYRKAN har som stomme kyrkans tre körer. MO
TETIKÖREN är en blandad kör som gärna tar emot nya deltagare
som vill uppleva tjusningen av att sjunga tillsammans. Övningsdag
måndagar kl 18.30. Lokal: Kyrkan. UNGDOMSKÖREN, som ock
så är en blandad kör, tar emot ungdomar i åldern 14-20 år. Öv
ningsdag måndagar kl 17.00. Lokal: Kyrkans tomrum. SANKTA
CECILIAKÖREN är en barnkör som står öppen för barn i åldern
I 1-13 år. Övningsdagar måndagar och torsdagar kl 15.00. Lokal:
Kyrkans tomrum. ORGELUNDERVISNING företrädesvis för
vuxna meddelas kostnadsfritt. Tid efter överenskommelse. Anmäl
ningar och upplysningar till körerna genom ledaren, musikdirektör
Hans Björklund, tel. 08/4049 15 (telefontid: vardagar 7.30-8.30).

BARN- och UNGDOMSARBETET i Gustavsbergs församling är
åter igång för terminen. en mycket viktig komponent är BARNENS
KYRKTIMME lördagar kl 10- Il (start 11/9). Alla barn i åldrarna
4- 13 år är välkomna till en givande lördagstimme med gudstjänst,
lektion, pyssel och gemenskap.

Kyrktaxi blir det den här terminen åter från Lugnet, Munkmora,
Hästhagen, Mörtnäs och Norra Lagnö. Avfärd från respektive änd
stationer blir 9.30.

JUNIORVERKSAMHETEN startar på Björnskogsvägen 52 tisda
gen den 7/9 och är under terminen var annan tisdag kl 18-19.30
(tex 21/9, 5/10). I Hästhagsskolan startar juniorerna torsdagen den
9/9 och är varannan torsdag kl 18-19.30 (tex 23/9, 7/10). Verk
samheten består av lek, pyssel, spel, hobby, meningsfull gemenskap
och alla barn i respektive områden hälsas välkomna.

BARNFILMKLUBBEN kör igång igen torsdagen den 16/9 med att
bl a visa "Pippi går på tivoli". Torsdag den 7/10 ser vi "Katten Felix i
spökslottet" och en fin naturfilm. Torsdag den 4/ 11 löser Tintin
"mysteriet på den svarta ön" och den 2/12 ser vi "Kattungen",
"Musse Pigg och jätten" samt "Bamsefar och julafton". Lokaler och
tider: Munkmoragården kl 9-9.45, Biblioteket lngarö kl 10.15-11,
Munkmoraskolans matsal kl 15-15.45 och Hästhagsskolan kl
16.15-17.

KONFIRMANDERNA börjar läsningen med upprop och prelimi
när gruppindelning i kyrkan söndagen den 3/10 efter högmässan kl
11. Till årets konfirmationsläsning hälsas de ungdomar som är födda
1963 eller tidigare speciellt välkomna. Anmälan kan göras till pas
torsexpeditionen muntligt eller skriftligt. Läsning kommer att ske
gruppvis huvudsakligen på onsdag eller torsdag (möjligen kan en nå
got annorlunda lördagsförmiddagsgrupp modell "Ingarö" bli av).
Läsningen kommer att bestå av lektioner, grupparbeten, film, konfir
manddagar och studiebesök. Välkomna! Stor KONFIRMAND
SAMLING blir det i Ingaröhemmet torsdagen den 14/10 kl 19 med
förtäring, sång och uppträdande av "gummimannen" Mr. Martino.

KYRKANS UNGDOMS tonårsarbete inleder terminen onsdag den
15/9 med att visa Hillmanthrillern "Den gula bilen" kl 19 i Ekedals
skolans matsal. Därefter program i princip var annan onsdag. Ons
dag den 29/9 blir det "Öppet-Hus" kl 19 på Björnskogsvägen 52 och
torsdag den 14/10 kl 19 "konfirmandåtersamling" i lngaröhemmet
med bl a Mr. Martino. Onsdag den 27/10 kl 19 i Ekedalsskolan visas
filmen "47-an Löken" med bl a Tjadden Hellström som kapten
Kruth. Upplysningar om ungdomsarbetet fås av församlingsassi
stent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52.

STUDIECIRKLAR blir det flera under verksamhetsåret 76-77:

"Kan man vara kristen?" - cirkel som bygger på Tore Littmarcks
troslära för vår tid. Dag: Onsdagarna 22/9, 13/10, 17/11, 8/12. Tid:
Kl 19. Lokal: Björnskogsvägen 52. Ledare: Karl-Erik Cederlund, tel.
08/742 24 07, 300 52.

"Det gåtfulla Skottland" - cirkel som avslutas med en resa till Skott
land i maj/juni 1977. Dag: Tisdagarna 12/10, 19/11, 7/12. Tid: Kl
19. Lokal: Björnskogsvägen 52. Ledare: Karl-Erik Cederlund, tel.
08/742 24 07, 300 52.

"Vi tittar på konst" - Vi pratar om konst. Vi kluddar själva. Dag och
tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lokal: Björnskogsvägen
52. Ledare: Inger Lundberg, tel 08/7 I 2 08 72.

"Spinna, växtfärga och forma av tråd" - från ull till färdig produkt.
Dag och tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lokal: Björn
skogsvägen 52. Ledare: Inger Hallingstam, tel. 08/41 42 48.

"En vuxens sorg" - att förstå sorgens mekanism och vårt beteende
inför döden. Dag och tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lo
kal: Ekedalsskolans studierum.Ledare: Clary Lindholm, tel. 300 80.

"Familjeliv" - att tala med varandra, att utvecklas som individ inom
äktenskapet; att fungera som medmänniska. Dag och tid: Enligt
överenskommelse. Lokal: Ekedalsskolans studierum. Ledare: Chri
stine Sehlin, tel. 333 70.

"Vad är en orgel?" - Hur fungerar instrumentet? Hur byggs det? Hi
storik? Dag och tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lokal:
Gustavsbergs kyrka. Ledare: Hans Björklund, tel. 08/40 49 15.

"Musikteori och gehörslära", Dag och tid: Enligt deltagarnas över
enskommelse. Lokal: Gustavsbergs kyrka. Ledare: Hans Björklund,
tel. 08/40 49 I 5.

Anmälningar till cirklarna gors till pastorsexpeditionen, 300 52, el
ler ledaren.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN hälsar gamla och nya deltagare
välkomna till den nya terminens arbete. Intresserade kan kontakta
kyrkoherde Hans Ekström, tel. 300 52, för vidare upplysningar. Väl
komna! Startar tisdagen den 21/9 kl 19, Kristallsalen.

TRIVSELHÖGTID anordnar vi lördagen den 2/10 kl 16 i Kristall
salen, Folkets hus, med kaffeservering och dragning på arbetskret
sens lotteri.

UPPLYSNINGAR om församlingens arbete: Kyrkoherde Hans Ek
ström (gudstjänster, förrättningar, arbetskretsen), tel. 300 52. Musik
direktör Hans Björklund (musiken i kyrkan), tel. 08/40 49 15,
300 52. Församlingsassistent Karl-Erik Cederlund (barn, konfir
mander, ungdom, studiecirklar), tel. 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

Tack
Mitt hjärtliga tack till släkt och vänner, KF, Gustavs
bergs Fabriker och BKFs verkstadsklubb för den stor
slagna uppvaktningen på min 60-årsdag.

Herbert Lindefalk

Ett hjärtligt tack tillföretagsledning och arbetskamra
ter på Gustavsbergs Fabrikerför all vänlig uppvaktning
på min högtidsdag,

Alice Lindblom
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INGARÖ
3/7 Per Göran Forssberg och Ingrid Elisabeth f. Österlund
3/7 Per-Åke Noord och Eva Christina f. Andersson ·

Döda
12/6 Tyra Lilly Karolina Eriksson f. Andersson,.Björkhamra, 72 år

Födda
3 J/3 dotter till Hans Bonde Malmberg o.h.h. Eva Kerstin Birgitta f.

Ingemansson Marikav. 20
3/4 dotter till Michael Bruno Asshoff o.h.h. Majvor Linnea Mar

gareta f. Tillander, Slingerstigen 5
15/4 son till Jan Christian Sten Westerberg o.h.h. Mona Helena f.

Hagelberg Beatelund
20/5 dotter till Mats Lars Johan Gidemar o.h.h. Ulla-Britt f. Aström

Marikav. 2
29/6 dotter till Bo Ove Öhman o.h.h. Inger Elisabeth f. Dahlman

Gubbdalsv. 4
29/7 dotter till Sven Börje Thalen o.h.h. Ingrid Margareta f. Sved

berg Malmvägen 15

Vigda
15/5 Bengt Magnus Oscar Eriksson och Ulla Ingegerd f. Göranson
12/6 Lars Sturesson Hallberg och Ilse Kristine f. Beck
25/6 Clas Göran Fransson och Anette Helena f. Andersson

GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 hålles högmässa. Var tredje söndag firas i regel natt
vardsgudstjänst, tex 5/9, 26/9. 1 :a lördagen i varje månad Helg
målsbön kl 18.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Dessa hålles i Ingaröhemmet kl 19.30 sept-dec.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
lngarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag. Närmare besked
ger fru Majlis Wanngård, tel. 272 36.

KONFIRMATION:
Upplysning om höstens konfirmationsläsning lämnas på pastorsexp,
27002.

BARNKÖREN:
Barnkören övar efter särskilt schema lördagar kl 11-12. Hör med
musikdirektör Karin Borg, tel. 08/747 92 33.

Tack
Jag blev glad och överraskad över den penninggåva jag
fick från Ode/bergs-fonden. - Ett hjärtligt tack.

Edvard Pääskylä

Sydämelliset kiitokseni merkkipäivänäni osakseni tul
leesta huomaavaisuudesta.

Edvard Pääskylä

Hjärtligt tack till allaför blommor och presenter på min
50-årsdag.

Esko Pokela

Ett hjärtligt tack tillAB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning och arbetskamrater samtfackklubben för pre
senter och blommor vid min pensionering!

Elov Johansson
Mölntorp

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och ar
betskamrater för all uppvaktning på 60-årsdagen.

Alvar Hannus
Mölntorp

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och
verkstadsklubben för all uppvaktning, iform av blom
mor och presenter, efter 50 års anställning samt vid min
pensionering.

Manne Nilsson
Mölntorp

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Ragnar Sandin

Ett varmt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Harry Lemoine

Ett varmt tack till alla som deltagit i vår sorg vidmin ma
kas och mammas, Anna Hampl, bortgång.

Adolf, Johan "Hansi" medfamilj
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Vilhelm Gezelius
- Det glesnar i leden. Vilhelm Gezelius, som under ett
kvarts sekel var verksam i Gustavsberg, har gått bort i
högsommarens tid. Han var en välkänd gustavsbergs
gestalt och deltog så intensivt i bygdens liv, att han ver
kade mer gustavsbergare än någon infödd, men hans
dalamål förrådde ursprunget. Från 1937 fram till sin
pensionering 1962 tjänstgjorde Vilhelm Gezelius, som
överlärare och rektor i Gustavsbergs skolområde och
om denna yrkesverksamhet berättar Harald Persvret här
intill. Harald P. mångårig ordf. i skolstyrelsen minns ett
långt och givande samarbete.

I Gustavsbergs kommunala liv deltog han livligt och
forskade flitigt i Värmdöns äldre historia. Vilhelm Ge
zelius var en av dem, som bildade diskussionscirkeln Fo
rum och var en uppskattad medarbetare i Gustavs
bergaren.

En gång berättade han för mig, att han var glad och
lite stolt över att han formulerat rubriken, "Saltstänk
från Farstaviken" och att han var den förste som kåse
rade under den. Jag är också glad och stolt över att få
följa en så klarögd och mänsklig skrivare i spåren.

Under sin närmare femton år långa pensionärstid var
han lika verksam som någonsin. Nu kunde han på hel
tid ägna sig åt forskning och resor runt om i världen.

En ovanligt verksam, vital och kunskapsrik vän har
lämnat våra led. Vid Farstaviken lever hans minne.

Edla Sofia

Vilhelm Gezelius
Gezelius kom till Gustavsberg som överlärare 1937. Då
han sökte platsen upplyste han om sin politiska uppfatt
ning. Han var liberal av den gamla goda stammen men
tillade att om platsen tillsattes efter politisk linje var han
kanske chanslös.
Denna öppenhet och ärlighet gjorde starkt intryck på

skolstyrelsen och med goda betyg samt fina rekommen
dationer, utsågs han bland många sökande enhälligt till
tjänsten.

Skolan hade vid den tiden omkring 140 elever, upp
delade på sju avdelningar. Samma år övertog KF fabri
ken och en expansion av samhället förutsågs.
Gezelius var samarbetsvillig, framstegsvänlig och öp

pen för reformer inom skolan. Han små! var en bra un
dervisning och god social miljö för alla elever. Skolbud
geten var ganska begränsad, men fria läroböcker inför
des redan efter några år. Han var positiv till fria skol
måltider, som påbörjades i liten skala men utökades efter
hand.
Han tänkte även på barnens sommarvistelser och var

initiativtagare till sådan verksamhet, som förlades till
hans hembygd i Smedjebacken.

Som förutsetts växte samhället och elevantalet öka
de. Man blev tvungen att planera för en ny skolanlägg
ning. Samtidigt skulle en ny skolreform införas, Enhets
skolan, och Gustavsberg utsågs av skolöverstyrelsen till
försöksskola. Genom Gezelius goda samarbete med
skolöverstyrelsen och fabriksledningen kunde Kvarn
bergsskolan byggas ganska snabbt. Gezelius var skol
byggnadskornmittens ordförande och lade ned mycket
arbete på att göra Kvarnbergsskolan till en mönster
skola. Genom sin organisationsförmåga, kunnighet och
sociala inriktning var hans samarbete med skolstyrelsen
och dess ordförande mycket gott.

Hans namn kommer alltid att vara förknippat med
K varnbergsskolan.

Harald P.

EPILOG
God natt - god sömn jag önskar er,
ni alla vandringsmän.
Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer
om aldrig vi träffas igen.
Jag har sagt något litet och fattigt av det
som brunnit hos mig och så snart brinner ner,
men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet -
god natt - god sömn åt er.

Dan Andersson
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PÅ LÄTT SVENSKA
"Ledsna barn blev glada barn"
I Göteborg bor fler invandrarbarn än i någon annan
kommun* i Sverige. 20 procent av eleverna i grundsko
lan är invandrarbarn. Det är 25 procent invandrare i års
kurs 1, i årskurs 8 är 18 procent. Den största invand
rargruppen är från Finland, sedan kommer barn från
Danmark, Tyskland, Norge och Jugoslavien.
- Det är minst 8 000 tillsammans, säger Terttu Ro

sengren, som är invandrar-konsulent på skolförvalt
ningen* i Göteborg. Men hon säger också att den siff
ran inte är så säker.
- Många lärare vill inte fråga barnen, om de är in

vandrare eller om någon av föräldrarna är från ett annat
land.

En av de första
Terttu Rosengren var en av de första, som började arbe
ta för invandrar-undervisningen. Från början är hon äm
neslärare.* Hon fick invandrarelever första gången år
1964. Det året började hon också undervisa vuxna in
vandrare i svenska. Sedan har hon arbetat mycket för in
vandrare, framförallt för invandrar-barn. 1969 började
hon på skol-förvaltningen. Göteborg kan tacka Terttu
för att staden blev först med förberedelse-klasser. De
finns nu på många orter i landet.
- Vi började med förberedelseklasser 1970, berättar

hon. Jag kom med förslaget*, sedan jag hade läst allt jag
kunde hitta om den här frågan. Unesco* har bl. a. tre de
klarationer* om att varje barn har rätt att få undervis
ning på sitt eget språk om det går. Sverige har skrivit un
der dem.
- Vi startade med tre klasser för finska barn. Det

gick mycket bra. Tysta ledsna barn blev glada barn, som
hade själv-förtroende*. Det är inte bra för något barn att
alltid vara sämst. Att börja skolan betyder mycket nytt
för varje barn. Det blir för mycket, om man måste byta
språk på samma gång.
- Många föräldrar ville, att vi skulle starta fler för

beredelseklasser. Men det finns också föräldrar, som in
te förstår det här. De har hört att man ska bli svensk så
fort man kan, lära sig svenska, sluta tala sitt eget språk.
Men det går inte. Ingen människa kan göra det.

6 språk i höst
- I höst har vi finska, turkiska, portugisiska, make
donska, serbokroatiska, spanska och danska förbere
delseklasser.
- Oftast flyttar barnen över från förberedelseklas

sen till en svensk klass i årskurs fyra. Det betyder att de
byter stadium och klass på samma gång. Jag tror att det
skulle vara bättre, om de fick gå kvar i förberedelseklas
sen i fyran också.

- Men invandrarbarnen får stöd (extra _hjälp) så
länge de behöver det också i den svenska klassen. De får
stöd i svenska och i hemspråket, och de får undervis
ning i andra ämnen på hemspråket.

190 lärare
- Göteborgs kommun har cirka 90 finska lärare och.
över 100 lärare från andra länder. De undervisar bar
nen i och på hemspråket. Vi har också åtta invandrar
assistenter. De hjälper eleverna i skol-miljön, t. ex. att
hitta rätt klass-rum. De tolkar, när det behövs, har kon
takt med hemmen, är med på föräldramöten*, över
sätter meddelanden* etc.
- Vi har haft stor hjälp av de undersökningar, som

psykologen* Mirko Takac har gjort. Skolförvaltningen
har anställt honom. Han har undersökt bl. a. två-språ
kighet och mutism (när barn inte säger något alls). På
det sättet har vi fått veta vad vi måste göra. Man behö
ver visa säkra siffror och fakta, om man vill få myndig
heterna* att göra något.

ORDET BETYDER
"deklaration -en -er Här: program för hur man vill att något skall
vara.
I en FN-deklaration kan det ståt. ex. hur man vill att människor ska
få undervisning. De länder som säger ja till deklarationen skriver un
der den.
*förslag -et - Hon kommer med ettförslag=hon säger: "Jag tycker,
att vi ska göra så här."
"fårdldramote -t -n=ett möte för föräldrar, som har barn i en klass el
ler en skola. Skolan kan be föräldrarna komma till möte. Föräldrar
na kan också själva ordna ett.föräldramöte i skolan. Då måste de
först tala med läraren.
"kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter självt. ex. skolor och social-vård där. Varje människa som bor
i Sverige är med i en kommun.
"meddelande -t -n Man kan skriva ett meddelande till en person, om
man vill tala om något för personen, t. ex. att fotbollsklubben ska ha
möte på torsdag kl. 19.30.
"myndighet -en -er=t. ex. arbets-förmedlingen, försäkrings-kassan.
polisen är lokala myndigheter. AMS, Riksförsäkringsverket och
Rikspolisstyrelsen är centrala myndigheter.
"psykolog -en -er Den som t. ex. har problem med sig själv eller rrted
familjen, kan gå till en psykolog för att få hjälp, bl. a. genom samtal.
"rolig timmeeeti lektion i skolan, då man inte har vanlig undervis
ning. Man kan t. ex. läsa högt ur någon trevlig bok eller leka lekar.
Ofta gör barnen själva programmet.
*självförtroende -t Han har inget självförtroende=han tror inte att
han kan göra något bra.
*skolförvaltning -en -ar I varje kornmun" finns en skol-forvaltning.
Där arbetar tjänstemän som sköter bl. a. skolans affärer.
*UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organisation) = FN:s organisation för internationellt sam-arbete i
frågor om undervisning, kultur och vetenskap. FN är en internatio
nell organisation som ska arbeta för fred mellan länder, för alla män
niskors rätt att få mat, bostad etc.
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Handla konsumentägt!

DOMUS

Hårvårdsset Hugin 98:-
2 värmelägen, 250 eller 500W.
Torkar, kammar och formar håret.
Kam, borste och
fönmunstycke, ,.,
Gul, grön ~
eller röd.

Bärbar hårtork Hugin 110:-
Kalluft och två värmelägen. Grön eller röd.
330W.

Hand.hårtork Hugin 85:-
Kailuft och två värmelägen.
500-800 W. Gul eller röd. Varmluftsborste Hugin 79:-

Kammar, formar och torkar lätt och tunt hår.
Lång modell. Med kam och rundborste.
Gul, grön eller röd. 200 W.

~~
0 k . 69 -~,., I$Härtor Hugm :- ·w,· •;;,:;P

2 värmelägen. Med uppställningsfot och fön
munstycke. Gul, grön eller röd. 225-450 W.

~~E~:tis;so Frissasiälv~ ,,,_ ,.. . ,=,•
Domus -uct ,onars,g.

Locktång Hugin 59:-
snabbt sätt att locka håret. Vridbart sladdfäste.
Grön eller röd. 20W.



KERAMISKT CENTRUM
Det rymmer ett museum med.porslin från 1825 fram till idag, äldre Gustavsbergsinteriörer och valda delar av

dagens porslin, plast och konstgods. Där finns också en utställning av sanitetsprodukter och
badrumsprodukter samt Cafe Gustavsberg, som serverar kaffe, te och smörgåsar.

Keramiskt Centrum är öppet mån-fre 10--16 och lör 10--15.

AB Gustavsbergs Fabriker 134 00 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00.
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