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Inom personalklubben Ankaret har vi gjort upp ett halv
årsprogram som jag vill redovisa.
När Gussavsbergaren gått i press har vi genomfört

Korporationsmästerskapen i skidor med ca 600 delta
gare, vidare Regionsmästerskapen (Reg I) också i skidor
på elljusspåret vid Värmdö idrottsplats, Hemmesta. I
slutet av februari bjuder vi upp till pjäxdans på is
hockeybanan vid Ekvallen. Musiken är högst levande,
marschaller kommer att flamma och korv ätas. Ett för
sök att under trevliga och glada former samlas och tri
vas. I slutet av februari eller i början av mars har Sven
Green lovat att komma och tala om blommor. Einar Ce
dergrund har lagt ett gott ord för oss hos sin vän Sven
Green.

Per Edström, Arenateatern, ringer oss ibland. Vi vill
så gärna ge hans pjäs om medbestämmandelagen på
Folkets hus. Vi ska också titta på Operan bakom kulis
serna och sedan se en föreställning. Dagen kan vi inte nu
fastställa.

Sista april blir det brasa, sång, musik och vårta!. Vad
blir skönare i maj månad än att åka ut till Drottning
holm, där finns mycket att njuta av och en hel del att
lära. Vi har tänkt att fira midsommar tillsammans. Barn
fest på dagen, resa midsommarstången, folkdanser, troll
karl och mycket annat. På kvällen dans och artistupp
trädande. En riktig midsommarfest. Detta var vårens
"större" program. Vi håller ju också igång med bord
tennis, wolley-boll, hockey-bockey, tennis, squash, gym
nastik.
Teaterbesök genom Skådebanan och ett fint bokut

bud är andra kulturella aktiviteter. Håller isen gör vi en
pimpeltävning på Torsbyfjärden.
Tänk på att personalklubben Ankaret är en klubb för

alla inom företaget och att vi arbetar för Er alla. Vi ska
trivas i vår bygd och på vår arbetsplats, där alla kan
medverka till att vi får behålla den anda som sedan de
cennier tillbaka kallats för Gustavsbergsandan.

Åke Blomberg

Gustavsbergs Bridgeklubb
Klubben spelar varje måndag kl. 19.00 på Hästhags
skolan. Nya spelare välkomna! En nybörjarkurs plane
ras att starta i mitten av februari. Upplysningar lämnas
av K.-E. Forslund, tel. 309 66 och H. Eriksson, tel.
312 15.
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Skidliften i Skevik har äntligenfått det vinterväder den behöver och den Alpina Klubben har längtat efter. Inte se
dan den bildades 1970 har den haft så godaförutsättningarför sin skidanläggning som denna snörika vinter. Nu är
detfullfart i backarna och hundra nya medlemmar har klubbenfått i år. Lycka till.framgången lät vänta på sig,
den är välförtjänt.

Ett nytt år med nya möjligheter. 1976 var ett oroligt år
och även om vi har det relativt lugnt vid Farstaviken så
berörs vi av omvärldens oro. Vi längtar hett efter stigan
de konjunkturer och sjunkande arbetslöshet under detta
nya år.
Kring Farstaviken ligger snön ständigt vit och ny

pudrad av dagliga snöfall och vattenståndet stiger löf
tesrikt. När dagsmejan börjar och töväder sätter in sti
ger kanske vattnet till sin gamla höjd vid "bron".

Med detta nummer påbörjar Gustavsbergaren sin
3 5 :e årgång och denna redaktion överlämnar första
numret i sin tionde och sista årgång. Vid nästa årsskifte
lämnar vi över till yngre krafter och vi gör det med gläd
je. Det är en gåva att kunna överlämna ett jobb medan
det ännu är roligt och veta att en ung välutbildad kolle
ga kan få ett stimulerande arbete.
Gustavsbergarens meste redaktör Gösta Dahlberg

har hittat ett verkligt intressant föredrag från 1928 om
Värmdö. Det tackar vi för och rekommenderar er att be
söka Värmdö vackra medeltidskyrka och göra en rund
tur och se vackra gårdar och minnesmärken.

Att Företagsnämndens protokoll har sina givna läsare
har vi fått bevis för genom åren och nytt från pastors-

ämbetet likaså. Det hände för en del år sedan att de si
dorna försvann i en mindre del av upplagan och då fick
vi veta, att isynnerhet för gustavsbergare i förskingring
en, var familjenytt det bästa i tidningen.

Vår pensionerade provinsial- och företagsläkare John
Bellander har berättat om "under i vår natur" och vårt
bilduppslag är hämtat från vårt första "julöppethus" på
Keramiskt Centrum. Det blev så uppskattat att det nog
blir en tradition.
Fasta, trogna medarbetare har alltid funnits riktigt

gott om vid företaget och i år var det 36 personer som
arbetat här i Gustavsberg i 25 år i följd. Vi har en del bil
der från deras fest.

Vi konstaterar med förskräckelse att samhället har
svår tandläkarbrist. Folktandvården har stängt sin akut
mottagning tills vidare och Martin Brännström lämnar
oss efter ett kvarts sekel, liksom Gunilla Johnsson efter
drygt tio år, båda docenter, som upprätthåller lärar- och
forskartjänster på Tandläkarhögskolan.
Glimtar från Mölntorp och alla de vanliga märkena

hittar ni säkert om ni vill och så möts vi när tulpanerna
blommar, ha det så bra.

Red.

3



FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdag 1976-12-07, kl. 15.00-17.55
Kyrksalen, Gula Kontoret

Nya frågor
Arne Johansson önskade att få en information hur arbetet
fortgår i en projektgrupp för lönegruppering. Denna fråga tas
upp under § 8.

Allmän översikt
Bo Broms konstaterade inledningsvis att högkonjunkturen
tycks dröja. Den internationella konjunkturuppgången har
tappat farten och prognoserna för nästa år är mycket osäkra.
Framför allt blir den svenska exportutvecklingen betydligt
svagare än väntat. I år blir ca 60 000 nya lägenheter färdig
ställda och för 1977 kan man förmoda 62-63 000. Det råder
fortfarande brist på byggnadsarbetare. På sikt kan man för
vänta en årlig efterfrågan på 70 000 lägenheter. 1977 blir med
all sannolikhet ett kärvt år.
Totalt sett har Gustavsbergs Fabriker lyckats hålla sin

marknad i stort. Då byggmarknaden totalt minskat har detta
inneburit volymminskningar för SPF och BKF. Vår plast
rörsfabrik i Fristad har ett bra år att se tillbaka på. Program
för lönsamhetsförbättringar är uppgjorda för BKF och Möln
torpsfabriken.
Produktivitetsökningar måste till på flera avsnitt inom fö

retaget. Våra samarbetsformer inom företaget måste fortsätta
att utvecklas i positiv anda, och Bo Broms menade att den öp
penhet som finns mellan företaget och de anställda är en bra
grund att bygga vidare på. Det krävs hårt arbete och en opti
mistisk syn från alla inom företaget för att möta framtiden och
en allt hårdare konkurrens.

Marknadsläget
Ingmar Isaksson gav en bild av VYS-marknaden. Vi har mins
kade utleveranser, men igångsättningen av lägenheter har nu
glädjande nog ökat. Vårt nya sanitetsprogram röner stort in
tresse och efterfrågan på färgat sanitetsporslin ökar stadigt.
En nyligen gjord SIFO-undersökning visar att folk vill ha hög
hygienstandard. Vi har goda möjligheter att öka produktio
nen med nuvarande produktionsapparat.
Arne Johansson undrade om VYS-försäljningen personellt

är anpassad till dagens marknad och Ingemar Isaksson gen
mälde att vi tagit in ytterligare produkter, bl a blandare samt
att vi genom naturlig avgång söker hålla kostnaderna nere och
inte nybesätta tjänster annat än undantagsvis.
David Hjerpe menade att man måste trygga återväxten

samt att det skall råda en viss balans inom en organisation så
att man är rustad även för bättre tider.

Ingmar Isaksson kompletterade med att påpeka vikten av
en gedigen utbildningsbakgrund av säljarna, som gör att de ta
lar kundens språk. Han nämnde också att vi håller på med en
översyn av vår serviceorganisation för att få den anpassad till
dagsläget.
Enligt Bo Broms bör vi rikta in våra utvecklingsresurser

även mot några nya områden - fritid och fjärrvärme - och ett

prioriterat utvecklingsprogram bör kunna presenteras vid näs
ta nämndmöte. På en fråga från Rune Löf'framkom att vi ock
så jobbar med att ta fram nya badrumsprodukter.
Från HPF-försäljningen gav Arnold Erderyd en optimis

tisk rapport ffiir han speciellt betonade vikten av goda person
liga kontakter som en nödvändighet i försäljningsarbetet.

Importen av lågprisvaror har dock ökat, varför vi har att
möta en allt hårdare konkurrens med våra kvalitetsprodukter.

Bokslut 1976-09-30, prognosför 1976
Det utsända bokslutet per 1976-09-30 jämte en prognos för
1976 kommenterades av Ruben Edqvist. Som genomgående
faktorer nämnde han att

a) svenska marknaden sviktar, konjunkturuppgången väntar

b) kostnadsutvecklingen i Sverige godtas inte på våra export
marknader

c) primautfallet har försämrats.

Vår Fristadsfabrik har glädjande kunnat öka volymen och
har även haft en gynnsam prisutveckling. Han redogjorde
också för de olika enheternas resultat per 1976-09-30. Totalt
sett blir årets resultat otillfredsställande och det behövs kraft
tag både på intäkts- och kostnadssidan för att rätta till situa
tionen.

Budgeten 1977
En genomgång av 1977 års budget visade att vi räknar med en
10-procentig försäljningsökning. En budget består dock av
osäkerhetsfaktorer och den är alltid föremål för justeringar.
Större investeringar planeras i Fristad, Oxelösund, HPF och
PLF.

Avd 205 efterlyste en specificering av planerade investe
ringar av miljökaraktär. SPF kommer tex att förbättra venti
lationen i ugnshallen. HPF planerar bl a se över belysningen i
fabriken, åtgärda miljön i glaseringen och även rusta upp om
klädningsrummen.
BKF skall söka minska bullret och också få till stånd bätt

re ventilation på flera avdelningar. David Hjerpe omtalade att
resp. skyddskommitte gör inventeringar på sitt avsnitfoch läg
ger in önskade förbättringar i budgeten. F n är bullerbekämp
ning och ventilation de stora arbetsmiljöfrågorna.

ÅtgdrdsprogramforBKF
Bertil Dahllöf presenterade ett omfattande 12-punktsprogram
för lönsamhetsförbättrande åtgärder på KBF. Bland åtgär
derna kan nämnas besparingar på plåt och emalj; produktra
tionalisering - andra konstruktioner samt punktlagningar i
stället för hel omsprutning. Bo Broms tillade att vi också har
planer på vissa kompletteringsprodukter för exportbruk.

Med tanke på att ca 75 % av alla ideer inom produktut
vecklingen kommer från produktutvecklarna själva ansåg
Bengt Thyren att det vore angeläget att söka aktivera vår per
sonal att komma med funderingar till nya produkter.

Bo Broms m fl betonade nödvändigheten av att förbättra
ideflödet inom företaget. Efter en livlig diskussion beslöts att
förslagskommitten skall göra en speciell "drive" för att söka
aktivera vår personal till nytänkande.
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Arne Johansson undrade om projektgruppen för lönegrup
pering hade avsomnat och Torbjörn Schön svarade att grup
pen haft ett tillfälligt uppehåll i sitt arbete främst på grund av
hård arbetsbelastning för ordföranden Gösta Westh. Uppdra
get skall givetvis fortgå enligt planerna.

Avrapportering om insatser fö'r lägre
frånvaro
Gösta .Treskog gav en lägesrapport om de åtgärder som vid
tagits för att söka minska frånvaron efter det tidigare besluta
de 5-punktsprogrammet. Bl a har all arbetsledande personal
tillskrivits om sin roll i detta och Hasse Andersson rapporte
rade från SPFs samarbetskommitte där man resonerat om
detta. I flera fall där arbetsledarna talat med personal med
många frånvarotillfällen hade man upplevt det positivt att vara
efterfrågad.
Uppföljningen av 5-punktsprogrammet skall fortsätta såväl

bland arbetsledande personal, i samarbetskornrnitteerna samt
centralt genom personalavdelningen.

Semesternsfdrldggning
Meddelades att man efter förhandlingskontakter beslutat för
lägga semestern 1977 till perioden 4/7-31/7.

Ndmndmåten
Företagsnämndens sammanträden 1977 fastställdes till ·8/3,
14/6, 6/9 och 6/12.

Personalkommiuemiiten
Personalkommittemöten 1977 bestämdes till 8/2, 10/5, 16/8
och 8/11.

Rapporter
Protokollen från safnarbetskommitteerna och personalkom
mitten lades med godkännande till handlingarna. Ur perso
nalkomrnittens rapport kan nämnas att vi har ett projekt igång
tillsammans med psykologiska institutionen vid Stockholms
Universitet. Detta projekt är uppdelat i tre undergrupper.

a) Orsaker till olika personalomsättning på två avdelningar på
SPF

b) Attityder till arbete/samhälle bland dem som anställdes ge
nom rekryteringskampanjen

c) Attityder till svenskundervisning.

Redovisning av projektarbetet beräknas kunna ske under ·
januari/februari 1977.

Här nedan syns Gustavsbergs nya fina OK-anläggning, högtidligen invigd den JO december av Torsten Rolf An
läggningen ryms på 1200 m2, butiken tar 400 m2, därav Livs på 70 m2•

"Gör det sjdlv'l-platserfinns det 9 st. och verkstaden har 4 platser. Trafikskolebil och lärarefinns och små lastbilar
finns att hyra.
Härfinns tankautomat med 8 öre lägre pris på bensinen och 3 pumpöar där 6 bilar samtidigt kan tanka vid varje
pumpö. Anläggningen betjänas av 17 hel- och deltidsanställda, chefen heter Johnny Sandberg och öppettiderna ärför
vard. 6-22, förd. 6-20 och sönd. 8-22.
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Under i vår natur

,.,.
•

Så här vackra spår lämnar haren efter sig i den vita
snön.

När jag skriver detta stå skogarna fyllda av snö. Grenar
na hänger som tunga vita skyddande täcken. Det är som
ett sagoland. Skidar man fram på vanda stigar, ser man
djurens spår. Se harspåret så djupt det ligger i nysnön.
Här och var finner man hur haren liksom virvlat om
kring i snötäcket av glädje. Man blir förtjust i naturen
och man blir aldrig trött på att studera dess hemligheter.
Det mest intressanta är samspelet mellan naturen och

dess innevånare. Markerna lämnar fritt spelrum för alla
levande, men var och en får reda sig själv i kampen för
tillvaron. De fridsamma och svaga måste gripa till list
och förklädnad. De större djuren brukar både list och
våld, framför allt rovdjuren.

Människans ingripande i naturen har ofta visat sig
vara nedbrytande. Grova miljöskador har blivit följden
av människans vinningslystnad. På senaste åren har
man allmänt börjat förstå detta och allt kraftigare åt
gärder har vidtagits för att råda bot därpå.

Vi skall dock ej här prata om den saken utan försöka
få några glimtar från det sjudande livet i våra marker.
Det finns en påtaglig likhet mellan naturen och de fär

ger som fåglar, rovdjur och insekter bär. De levande lik
som härmar de färger som omgivningen har. Jag strö
vade en gång på Böle mosse då en morkulla kom fly
gande emot mig. Morkullan hade ej iakttagit mig. Jag
höll mig alldeles stilla. Morkullan slog ned endast några
meter ifrån mig, men det var endast med svårighet man
kunde upptäcka henne där hon låg och kurade på mar
ken.

Om man är ute på en holme eller för att studera häc
kande fåglar, har man ett veritabelt skriande omkring sig
av de uppflygande fåglarna. De störtdyker mot en och
försöker på många sätt skrämma bort en. Man måste
vara mycket försiktig då man går och söker. Annars kan
man trampa direkt på äggen. Mås och tärna lägger sina
ägg direkt på stranden utan någon egentlig boredning.
Äggen liknar alldeles strandens stenar. Ungarna få på
några dagar en dunbeklädnad, som även är lik stran
den. De kan gömma sig var som helst.

Andra fåglar, som håller till på ängar och fält, lägger
sina ägg på marken men med boinredning av gräs och
dun. Så t. ex. fasanerna. Dessa lägga vita stora ägg. Of
tast upp mot 8-10 st i kullen. Man ser dem mycket lätt
och de äro säkert utsatta för många faror från kring
strövande djur som iller, hermelin eller ekorrar. De små
stridbara hermelinerna kan klämma sig fast vid sidan av
fågelholkarna och nappa åt sig fåglarna då de krypa ut.

Likaså gör även skatorna. De kan sitta på holkens tak
eller på en gren vid sidan om holken och på så sätt nappa
åt sig den ena ungen efter den andra. Man räknar med
att 60 procent av alla småfåglar möter sin död genom
boplundrare eller störtregn och hagelskurar. Av fåglar
na som drar söderut på höstsidan är det 38 procent som
ej för livet vidare. De flesta småfågelungar håller dock
arten genom att lägga två kullar varje säsong.
De flesta flygande fåglarna bygger sina bon på lämp

liga ställen så att ungarna skall vara skyddade på bästa
sätt. Backsvalorna t. ex. bygger sina bon i grustag eller
älvnipor. Har det gamla boet förstörts då fåglarna åter
vänder nästa år under maj månad söker de ett nytt ställe.
Hackar ett hål och gräver sig fram omkring en meter där
ruvningen börjar.

Här är tre måsägg, som mamman lämnat ett slag, när
Hilding kom med kameran. En av ungarna har också
börjat ta sig ut.
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Merendels hjälper hannen till att ruva eller åtminsto
ne vakta boet, då honan ger sig ut på motionstripp. I de
flesta fall bidrar hannen med att fånga mat till både ho
nan och ungarna.

Ej så få fåglar har en del egenheter. I Mellaneuropa
finns det en liten fågel, pungmesen, som endast väger 8
gr. Denna hanne knåpar och bygger sitt bo på en vide
kvist av växtfiber och saliv. Han lockar till sig en hona.
De bygger färdigt boet och lever tillsammans i 25 da
gar. När honan då börjar ruva ger sig hannen av och
börjar bygga ett nytt bo. Lockar till sig en ny hona och
så upprepas beteendet. Storspoven är en av våra popu
läraste fåglar. De förekomma ehuru rätt sparsamt i hela
Sverige ända upp till Tornedalen. Det är en vadarfågel,
stor som en fasan och har en 15 cm lång något böjd
näbb. Han har en egendomlig vacker sång med vilken
han kungör sitt revir och lockar till sig en hona.

Sedan honan och hannen ruvat i 29 dagar - de byts
om 2 gånger per dygn - far honan ifrån dem och läm
nar åt hannen att fostra ungarna. Med·gravitetiska steg
går han där och plockar mat åt sina 4-5 ungar. Då nu
dessa blivit flygga (flygfärdiga) far även han ifrån. Hur
de tar sig hem själva vet vi ej.

Ofta håller ett fågelpar ut hela livet igenom. Hemma
på vårt torpställe i Värmland har vi ett par tornsvalor
som nu har varit hos oss under 24 somrar. De är utrus
tade med snabba vingar och har sitt bo under takåsen in
vid vår ytterdörr. De vistas under hela dagen i luften un
der snabbaste flykt. De kommer dock regelbundet till
boet med mat. Deras flygförmåga är underbar. De dyka
hastigt in i sitt rede för att ge mat. En gång slog sig en av
fåglarna hårt mot dörren och föll till marken. Jag skyn
dade mig fram och höll fågeln i kupade händer. Jag såg
att han var borta, ögonen stirrade och hjärtat slog våld
samt. Allt efter det tiden gick blev han dock bättre och
bättre. Jag blev lyckligare och lyckligare. Till slut slog
jag upp mina händer. Han orkade dock ej få luft under
vingarna med sina korta svaga fötter. Då hjälpte jag till
och svingade den från mig upp i luften. Där pilade den
genast vidare.

Haren och kaninerna känner vi till allesammans. De
är sannolikt de mest produktiva varelser på jorden. De
hinner knappast med en kull förrän de börja på ny kula.
Man räknar med att det skjuts 200.000 harar i Sverige
årligen. Det är dock ej endast människan som traktar ef
ter harkött utan även rovdjuren och rovfåglar har smak
för hare. Till och med ett så litet djur som hermelinen
jagar hare, anfaller den och dricker dess blod. Köttet
överlåter han åt andra.

Vänder vi vårt intresse mot insekternas härskaror fin
ner vi här många underligheter. Vi skall endast beröra
några exempel.

Ekoxen är den största av Europas skalbaggar. Han-

nen är 8,5 cm lång och dess larv lever 5 år i gamla ek
stubbar och ekmull innan den kryper ut i ljuset och får
sin sista utformning. Hannen är försedd med väldiga kä
kar med vilka han går till angrepp mot sina rivaler. Det
kan bli många strider han får kämpa innan han vinner
sin hona. Hon är mycket mindre men ger sig endast till
den starkaste.

Överallt finner man barkbitar löst liggande på fallna
träd. Tar man upp""en sådan bit och betraktar den sida,
som legat an mot själva trädstammen finner man mas
sor av urgröpta gångar. De ha ofta ett karaktäristiskt ut
seende. Det är en till tre modergångar och från denna ut
går vinkelrätt flera gångar, som sluta blint. De skalbag-

. gar som gör dylika gångar är barkborrarna. Det är ho
nan som gnager dessa modergångar. Hon gnager ut på
regelbundna avstånd små nischer och i var och en läg
ger hon ett ägg. Efter en tid kläcks äggen och en liten
larv kommer fram. Denne börjar genast att gnaga vida
re vinkelrätt mot modergången och i slutet av gången
förpuppar den sig. Somliga av denna art, granbarkbor
ren, kan förorsaka stor skadegörelse på granar.

Här ett exempel på ekoxhonans ihärdiga arbeteför att
få plats med sina ägg. Vackert men också skadligtför
gran.
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Ja, mycket återstår att berätta om insekternas be
teenden eller om små kryp i vatten, som bilda den s. k.
planktongruppen. Plankton är urnäringen i haven och
bestå av många olika djur som är mycket små men före
komma i miljarder. De utgöra mat för större djur, ja till
och med för valfiskarna, bardvalen. Dessa kör med öp
pet gap fram i vattnet, låter havsvattnet strömma in ge-

. nom gapet varefter det silas genom barderna och åter ut
i havet. På Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati finns
en hel värld att se, bl. a. skelettet av en bardval.

Andra små levande ting mest att hänföra till alger,
kan även förekomma i vatten och hav. Jag var för några
år sedan i ett ärende till Vaxholm. Hela skärgården där
hade en gröngul färg. Jag tog prov på vattnet och fann
senare i mitt mikroskop en ren kultur av grönalger. Det
måste ha varit miljoner och åter miljoner av dem i det lil
la prov jag tagit.

En del andra s. k. kiselalger äro också mikroskopiska
och förekommer i haven. Deras kiselskelett kan ha de
mest vackra regelbundna former. Då de dö bort sjunka
de till botten och bilda under miljoner års förlopp stora,
väldiga avlagringar, som så småningom höja sig över
havsytan.

Vi har nu kommit in på växter i naturen. När man går
eller springer genom skogarna ser man bland annat orm
bunkar. Det är olika arter. Bl. a .. kan man gå och kämpa
sig fram genom stora områden av örnbräken. Det är
långskaftade ormbunkar med en höjd av upptill metern,
där ett flikigt blad utbreder sig med en halvmeters dia
meter. De kan täcka stora områden och förkväver all an
nan vegetation under sina bladmassor.

En annan ormbunke är träjon. De bilda stora bladro
setter. Även dessa blad är flikade men lansettformade.
På baksidan av bladen finner man rundade bruna bild
ningar, de s. k. sporgömmena. Ormbunkarna är kön
lösa växter, men från sporgömmena kastas det ut spo
rer och en del av dessa rota sig i marken eller mossan
och växa ut till s. k. ammofyter, som ha könsmogna cel
ler och växer ut till en ny ormbunke. I roten av en del av

Den här ormbunken är inte den vanligaste arten. Den
kallas trattormbunke och finns på flera ställen i våra
trakter och ute i skärgården.

dessa ormbunkar finns ett ämne, som man kan ta reda
på och använda i medicinen mot binnikemask. För
många år sedan, då vi tog emot finska barn förekom
mycket binnikemask och man fick då ofta skriva ut detta
medel. Man skrev ut capsula aspidi spinalosi (växten
hette på latin spinalosi). Man skrev ut 20 - I O kapslar
att tagas på morgonen.

Örnbräken har stora förgrenade rötter. Av dem tog
man förr tillvara ett stärkelserikt rotsocker, som ett vik
tigt näringsmedel.

Mycket är ännu att berätta från naturens underbara
värld, men det får väl vara nog nu ett tag.

John Bellander

VÄDJAN TILL PRENUMERANTER
Vi måste be Er, som har flyttat och lämnat adressändring till Posten, att Ni också
skriver eller ringer in den nya adressen till Herman Fall, Postavdelningen, AB Gus
tavsberg Fabriker, 13400 Gustavsberg, tel. 0766/39100 ankn. 165.

8



Tre finaler samtidigt
Bland höstens aktiviteter 1976 inom IOGT-NTO har det
varit två distriktstävlingar och en rikstävling. Den ena
distriktstävlingen "Familjedansen", var en kombinerad
dans-, lekkväll och frågetävling. "DANS-ANT"-täv
lingen organiserad av riksorganisationen med kvalifice
ring från lokalföreningarna över kretsarna och distrik
ten för att avslutas med riksfinal den 11 dec. Distriktsfi
nalerna hölls i Ekedalsskolan i Gustavsberg.

Riksfinalen var en frågetävling kombinerad med upp
gifter där medlemsvärvning och utåtriktade aktiviteter
gav särskilda poäng. Frågorna var sammanställda så att
de gav upplysning i narkotika- och nykterhetsspörsmål
och allmänna: insikter inom olika områden. Segrare i
Stockholmsdistriktet blev Tollares förstalag som fick
ställa upp i riksfinalen där ett lag från varje distrikt täv
lade. Riksfinalen gick över hela landet samtidigt och alla
lag fick samma frågor och skulle besvaras inom 45 sek.
Genom telefon på kansliet i Stockholm var samtliga di
strikt sammankopplade så när det egna laget hade av
lämnat sitt svar kunde deltagarna höra vad andra di
strikt svarade. Stockholmslaget placerade sig som fem
ma, Riksvinnare blev Västernorrland genom Husum
laget.

I övrigt förekom underhållning och dans. Bl. a. solo-

Tollarelaget som blev distriktsmästare. Foto: Bertil
Peterson.

sång av Anna-Lena Schilt med komp av "Dans-Ant"
kapellet och naturligtvis Luciatåg.

Ett uppskattat inslag var när vinnarna i "Familjedan
sen" segerdekorerades med moccakoppar.
De olika vinnarna i distriktets friidrottstävlingar er-

höll under kvällen sina medaljer. B. P.

I Munkmoraskolan var det som syns Julspel med en stor mängd agerande.
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Foto: LeifAndersson

Vi har gått i pension
HARRY DAHLGREN t.v. är veteran och gick i pen
sion den sista november 1976. Han började redan 1925
på HPF. Harry kom över till den nya Sanitetsfabriken i
slutet av trettitalet och ingick i "järngänget" som glase
rade sanitetsgods. Det var på den tiden då tvättställ och
toalettstolar doppades i glasyrbadet och det fordrades
starka karlar för att klara av den proceduren. Harry
kom senare över på monteringen och de sista 6 åren har
han tjänstgjort som godsskrivare. Han är gammal id
rottsman och kommer med glädje att ägna sig åt motion
och tar långa promenader runt Tjustvik bådeför- och ef
termiddag.

IRIS HOLMEN är "25-åring", hon bärjade här 1951.
Kom till SPF och glaserade där i 15 år. De senaste JO
åren har hon arbetat som godsstämplare. Nu har hon
gått i pension och kan ägna mycken tid åt sin rara stu
ga bakom bussgaraget i Grisslinge och den egna täppan.

BIRGER KASTMAN,född 1911, gick i pension förra
året i oktober. Kom till Gustavsberg och fabriken 1954
från Ljusdal. Har gjutit och monterat på SPF och den

sista tiden har han varit vaktmästare i omklädnings
rummen. På fritiden åker han gärna upp till brodern i
Ljusdal och jobbar på hans gård. Birger är också en in
tresserad jägare och deltar alltid i älgjakten i de norr
ländska hemmamarkerna.

NILS BERGQVIST ärfödd rospiggfrån Edsbro och
kom till Gustavsberg 1938. Han ingick också i ''järn
gänget" när Sanitet var ungt och bollade med tunga
sanitetspjäser och glaseradeför hand. I 30 år tillhörde
han "glaseringen" och de sista åren arbetade han på
armaturlagret.

Nisse är en flitig motionär, som tar dagliga skidturer
när vintern bjuder på skidföre. Sommarhalvåret till
bringar han i stugan i Attmar med skön utsikt över sjön
Noren.

Lycka till allesammans medfriheten och vilan, säger vi
som är kvar i arbetslivet. Vi känner att vi ochföretaget
har förlorat något väsentligtför varje trogen medarbe
tare, som lämnar oss. Er insats var betydande.
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Trotjänare· till pension

Foto: Leif Andersson

Vid årsskiftet gick flera av våra trotjänare i pension. På
bilden Märta Jacobsson och Gunnar Sjökvist, .två verk
liga "porslinare", Märta med 42 tjänsteår och Gunnar
veteran med 50. Psån att ha varit husa hos Gustaf Geh
lins pappa med många roliga minnen, kom Märta till oss
som 20-åring. Hon började som schablonspruterska på
dekoravdelningen, blev så småningom skrivbiträde, se
dermera arbetsledare och verkmästare på avdelningen.
Bland Märtas intressen märks resor och vi hoppas att
hon skall få upptäcka ännu flera delar av vår fantastis
ka värld.
Gunnar började som så många andra som springpoj

ke på HPF, kom över till gipsgjuteriet där han utbildade
sig till modellör.
Gunnar har nu tänkt sig att han på allvar skall rusta

upp och snickra på sin smålandsgård, anlagen ligger i
släkten (bror Eric finns på Snickeriet).
En annan med lång tjänst som lämnat oss är Alf Lil

jevall (tyvärr ingen bild). Alf som är stockholmsgrabb
började 1942 och har hela tiden varit laboratoriet tro
gen. I många år var han professor Stegers närmaste
man.

Vi tippar att Alfkanske gör en del djupdykningar i ke
ramisk facklitteratur när han inte ägnar sig åt familjeliv
eller promenader.

Bra försäljning i landets Konsumbutiker
Det preliminära resultatet för landets Konsumentför
eningar redovisar en försäljning på 14, 7 miljarder kro
nor under 1976. Detta innebär en försäljningsökning
jämfört med 1975, på 13,6 procent och i oförändrat pen
ningvärde 2,3 procent.

Av de 25 största föreningarna svarade Kronobergs
konsumentförening för den största ökningen med 19, 7
procent. Andra goda försäljningsresultat redovisar kon
sumentföreningen Örebro med 15,5 procent och Kon
sum Västerbotten med 15,3 procent.
De 188 kooperativa varuhusen, inklusive stormark

naderna sålde för 7,6 miljarder kronor, en ökning med
14,2 procent, i oförändrat penningvärde 3,5 procent. De
13 stormarknaderna ökade sin försäljning med 17,9 pro
cent, i oförändrat penningvärde 7, 1 procent.
Under året gick 8 föreningar upp i andra så att anta

let konsumentföreningar var 180 vid årsskiftet.

Medlemsantalet ökade med 42.000 medlemmar net
to. Största procentuella ökningen av medlemsantalet ha
de Konsumtionsföreningen i Veberöd med 16 procent.
Det totala antalet medlemmar i konsumentföreningarna
var vid årsskiftet 1.842.955. Varje medlem handlade för
i genomsnitt 7.970 kronor under 1976.

LEIF LEWIN
ny VD i OK-förbundet
Leif Lewin, 40, utsågs på onsdagen av OK-förbundets
styrelse till verkställande direktör i OK-förbundet. Han
tillträder befattningen den 1 juni 1977. Lewin efterträ
der nuvarande VD Harry Holmberg som vid halvårs
skiftet avgår med pension.
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900 ÅR
I GUSTAVSBERGS FABRIKER

Årets 25-åringsfest har firats under tradi
tionsenliga former. Med underhållning på
Teatern, festmåltid i Kristallsalen och mu
sik och dans till midnatt. Kl. halv ett är det
dags för uppbrott.

"Bekantas bekanta", en ungdomlig pop
grupp, spelade och ackompanjerade sånga
ren Pierre Isaksson. Trollkarlen Bertilo för
vände synen på oss med sina trick och skö
na Marianne assiterade. Bertilo lockade upp
Sven Kagestad på scenen och han agerade
som fisken i vattnet.

Så serverades festmiddag. Bo Broms och vi
alla hyllade jubilarerna och Wille Karlsson
tackade. Torsten var som vanligt i fin form
för historieberättande. Vi sjöng dom gamla
kära sångerna och dansen gick till "Bekan
tas bekantas" musik till midnatt.

1972 firades dom första 25-åringarna. Det
var Ruben Edqvist, som kom på att vi kun
de ju göra som KF, fira våra 25-åringar.
Och i år var det alltså den sjätte festen.

Första gången var det 193 personer som

jobbat här 25 år i följd - och många av dom
naturligtvis mycket längre. Under åren har
siffran varierat omkring 30 och 40. I år var
det 36 trofasta, som jobbat tillsammans 900
år. Och slår man ihop alla hittillsvarande 25-
åringar är dom 413 stycken.

ÅRETS JUBILARER:
Thorvald Andersson, Ulla-Britt Andersson,
Roland Biberg, Karin Box, lngegerd By
lund, Gunnar Ekström, Sture Engstrand,
Dagmar Eriksson, Rolf Eriksson, Sven Fall
stig, Billy Forsberg, Gunnar Gustavsson,
Adolf Hampl, Emmy Hansson, Nils Hede
lius, Iris Holmen, Göran Johansson, Märta
Johansson, Sven Kagestad, Wilhelm Karls
son, Ingrid Larsson, Sonja Lindgren, Gun
nar Lundberg, Rune Lundqvist, August
Mauder, Anna Mörtl, Anton Mörtl, Gun
borg Nilsson, Sune Nilsson, Kurt Olsson,
Maija Olsson, Walter Priich, Maria Sa
muelsson, Allan Sjögren, Gösta Södergren,
Kjell Thelberg.

Foto: LEIF ANDERSSON
Layout: JAN CALDERON







JULKUL PÅ KERAMISKT CENTRUM
Den 4 december var hela Keramiskt Centrum öp
pet mellan kl. 11 och 16för "Julkul". I Blå Blom- -
rummet kunde man köpa julklappar. Skålar och
ljusstakar och mycket annat. Bengt Berglunds sig
nerade emaljer fanns också där.
I verkstaden utanför Blå Blomrummet varfullt med
barn och mammor och pappor och mor- ochfarför
äldrar, som fick dreja och knåda lera. Ja, det var
väl mest barnen, som var aktiva med den mjuka
leran och dom äldre som stolta och nyfikna be
skådade konstverkens födelse. Porslinsmålningen
var också i full gång hela tiden.
Anders Dolk hjälpte drejarna och Margareta Hen
nix bakade lerpepparkakor tillsammans med bar
nen. Fernando Groselli hade ocksåfullt sjå hela ti
den med porslinsmålningen. Det var en aktiv och
stimulerande stämning i verkstaden ända till den
sista minuten. 100-tals barn var där och var lyckli
ga och allvarliga i sitt julklappsjobb, som dom
knappast ville lämna. Efter bränningen.fick dom se
dan komma hit och hämta sina alster.
I filmrummet på VVS-avdelningen visades filmer
för barnen nonstop och där var ocksåfullt hela ti
den. Vattenspelet, som visar vattnets gång, var ock
så en spännande lek att sepå och att blaska i. Åka i
plastbil var också mycket roligt.

Kaffe, saft, kakor och bullar kunde man dricka och
äta i Cafe Gustavsberg, som varfullt av besåkare i
en jämn ström.
Så kom Scenstudions stjärngossar och flickor och
Judas medpungen och sjöngjulsånger i Cafeet och
i Kyrksalen kunde man se deras.fina "Dan Anders
sonafton ".

Tre musikanter från Värmdö musiksällskap gick
runt och spelade.
Agneta Ubbe ledde Gustavsbergskören som sjöng
bl a Adolf Fredrik Lindblads "Över skogen över
sjön" och KnutHåkanssons "Musikanter"med text
av Samuel Columbus, en 1600-talsskald. Taube och
Bellmanfanns ocksåmed naturligtvis. Och "Majpå_
Malå" och "Svinstaskdr"fick vi alla vara med och
sjunga.
Det var Informationsavdelningen som stodför "Jul
kul" med hjälp av Ebba Ah/kvist och Acke Eriks
son.
Ja, det var en trevlig söndag med uppåt 700 besö
kare som tycktes trivas och ha roligt.

Foto: LEIF ANDERSSON
Layout: JAN CALDERON



KONSUM• DOMUS

Konsum/Domus
· Vi har nu gått en bit in i det nya året. I skrivande stund
saknas fortfarande betydande bitar i redovisningen av
det fullbordade året. En bit kan vi redan nu avläsa och
det är säljutvecklingen.
Föreningens samlade försäljning 1976 uppgår till drygt

83,3 milj. kronor vilket innebär en ökning med drygt 8,7
milj. kronor eller 11, 7 %. Den uppnådda säljnivån inne
bär att vårt budgeterade mål överskridits med 0,86 milj.
kronor. Detta är vi synnerligen tacksamma för och ger
oss anledning att vara nöjda. Föreningens största sälj
enhet, varuhuset Domus, har under året passerat 60-mil
jonersgränsen. Det uppnådda talet på 66, 7 milj. kronor
ligger nu inte så långt ifrån 70-miljonersnivån.
Jämför vi vår säljutveckling med det kooperativa riks

medeltalet synes vår relativa ökning ligga en aning läg
re. Tar vi i beaktande de stora ingrepp som skett genom
om- och tillbyggnaden av vårt varuhus med åtföljande
störningar i försäljningen av betydande mått, kan med
fog sägas att vi klarat oss bra.
Den investering som nu skett i varuhuset är baserad

på ett under senare år framväxt krav på åtgärder som
voro nödvändiga om vi ska kunna bedriva vår verksam
het på ett sätt som motsvarar de krav som idag ställs ur
hälsovårds-, arbetsmiljö- och flera andra tungt vägande
synpunkter. Vad vi åstadkommit tror vi är en bra och
ändamålsenlig lösning som kan utnyttjas ett betydande
antal år. Den har skapats till gagn och nytta för alla vå
ra medlemmar/konsumenter. Självklart får vi inget gra
tis. Finansiellt har vi genom den ekonomiska uppbygg
nad som skett tidigare år kunnat klara en hel del med
eget kapital. Fortsättningsvis är det också mycket vär
defullt att våra medlemmar spar mesta möjliga på med
lemskontot och därigenom ytterligare stärker vårt obe
roende av främmande kapital. Driftsmässigt får vi ett
ökat kostnadstryck i form av ökade hyres- och avskriv
ningskostnader och andra driftskostnader. Det år som

gått kommer att drabbas av flera kostnadsposter av en
gångskaraktär. Ännu har vi inte kommit fram till årets
bokslut, men vissa spår får vi nog räkna med framträ
der i detta. Vi hoppas kunna göra ett bokslut, som med
beaktande av allt vi åstadkommit, ska visa ett rimligt ut
fall.

Föreningens verksamhet
med årets bokslut kommer att presenteras närmare i
verksamhetsberättelsen som i likhet med flera tidigare år
utsändes till medlemmarna per post någon vecka före
stämmorna. Arets distriktsstämmor blir i mars och för
eningsstämman i april. När de definitiva dagarna äro
fastlagda, kommer detta att meddelas i bl. a. vårt flyg
blad.
Återbäringen kommer som vanligt att utsändas över

KF:s datacentral och beräknas kunna ske i månadsskif
tet april/maj.

Det nya året 1977
Framför oss har vi det nya året med alla dess möjlighe
ter och förutsättningar. Vi har nyligen fått registrera en
fin säljutveckling och den säger vi gärna en god fortsätt
ning till. Säljutvecklingen styrs av våra medlem
mar/konsumenter. En fortsatt och vidgad uppslutning
från dessa kring vårt KONSUMENTÄGDA FÖRE
TAG ger ökade möjligheter att väl utnyttja de kostna
der som verksamheten kräver. Därigenom skapas ock
så en god fortsättning för ett gott ekonomiskt utfall i vår
förening, vilket kommer våra medlemmar till del.

Låt oss göra en bra förening ännu bättre. Detta gör vi
genom att slå vakt om alla våra inköpsställen och sti
mulera alla som inte redan använder den konsument
ägda föreningen, att i fortsättningen göra detta.

Tillsammans kan vi därigenom visa att det LÖNAR
SIG ATT HANDLA KONSUMENTÄGT!

PAN

HÅLL NATUREN REN
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Bandyn kämpar vidare
Bandyn är ju en vintersport, som har gamla fina anor i
Gustavsberg. Just nu kämpar laget hårt för att behålla
sin plats i div. Il och nu ser det ut att gå vägen. Sönda
gen den 30 januari vann Gustavsberg mot Hagalund
med siffrorna 4-1. Kåre Björck, som efter sin skada
kommit åter i målet förstärkte laget, Leif Fredblad, Ben
ny Sjödahl och Håkan Olsson stod för de 4 målen och
enligt expertisen var Göran Viberg bäst på plan.

På bilden är Leif Fredblad intensivt uppvaktad av
IFK:are i en tidigare match, även den på hemmabana.

-<,,
,,.#-"~''-

Keramiskt Centrum
visas endast på beställning. Ring Besöksverksamheten,
AB Gustavsbergs Fabriker tfn. 0766/391 00. Inom fab
riken 324.

Gu~tavsbergarens
redaktion

Värmdö Kommun
bibliotek

har flyttat tillbaka till sina gamla lokaler i Gula Konto
ret, östra gaveln, tredje våningen, ingång till höger.

ANKARNYTT återfinns i samma lokaler.

Öppethållningstider:
Måndag tom fredag kl 10.00-20.00.
Sagostundför barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-Il .00.

Sagostundför daghems
och lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 10.00-11.00.

Vart kan vi fly
Så ej heller vindars ljuva smek,
vågors lek,
kan kupa sina händer
över själens boning.
En fågels röst,
en hand som sträcks
ut i gryningsdunklet.
Var är händerna,
som vill möta
fågelns ensamma tonstrå.

Vart kan vi fly,
från stressens hammarslag,
undanträngande
fågelns mjuka stämma

vilken söker gripa
den trevande handen,
föra upp den
till fridens platå.

Hyllan för själens boning
där vindens viskningar,
vågors mjuka lek,
ger försoning,
mot evighetens
skeva fotsteg - ibland.
Hyllans fasthet
höjer sin hand
över förgängligheten,
över själens
boningsökande.

OWE KJNELL
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Något om Värmdö •
1 gamla tider

Ur ett föredrag av GUNNAR WAHLBERG 1928

Värmdö historia går långt tillbaka i tiden. En del fynd vi
sar att Värmdö var bebyggt redan under stenåldern.
Rikare fynd har gjorts från brons- och järnåldern. Det
finns järnåldersgravfält vid Skägga, Myttinge, Norrnäs,
Södernäs, Prostgården, Väsby, Hemmesta m. fl. ställen.

En del utgrävningar gjordes i slutet av 1870-talet och
man fann då lerurnor med brända ben, diverse föremål
av järn, brons och glas m. m.

Vid början av vår tideräkning fram till 500-talet har
en segelled gått fram från Brevikssundet genom Såg
träsket, Tunaträsket förbi Tuna och Hemmesta till Tors
byfjärd. Tuna tycks ha varit mötesplatsen för yttre och
inre skärgården, en viktig handelsplats samt även offer
plats. På Värmdö finns endast en runsten, nämligen vid
Väsby.

Stensättningar och stenkummel finns på flera ställen
t. ex. vid Vårbolma och Ängsvik.

I Värmdö kyrka finns de vackra gravkoren där ätterna
Fleming och Bagge har gravsatt sina stormän och deras
närmaste.

I gamla urkunder från medeltiden kan man återfinna
namnen på de flesta av nu befintliga gårdar på Värmdö
som Skägga, Norrnäs, Siggesta, Ävlinge, Väsby, Vret
land, Skärmarö, Kalvandö, Torsby, Vik, Hemmesta,
Älvsby (Ulfsby), Nora, Tuna, Fagerdala m. fl. Redan på
den tiden började stormanssläkter bosätta sig härute. Vi
finner namnen Lilje, Snakenborg (Bååt), Fleming,
Stjernsköld m. fl. Det sägs att i gamla tider funnits klos
ter i Siggesta och Norrnäs och det berättas om en under
jordisk gång som skall ha funnits mellan dessa. På Sig
gesta utpekas den gamla källarbyggnaden som en läm
ning av klostret.
Lämna vi medeltiden och kommer in på den nyare-ti

den 1500-talet och 1600-talet, återfinner vi namnen på
inte mindre än 3 riksamiraler somjordägare på Värmdö,
nämligen Jakob Bagge, Klas Fleming, Erik Ryning. Ja
kob Bagge, född 1502, tjänade med utmärkelse Gustav
Vasa i Greve- och Dackefejderna, samt senare Erik XIV
i kriget mot danskarna. Jakob Bagge var skaparen av
Sveriges sjömakt under denna tid. Han besegrade dans
karna vid Bornholm, förde flottan i den oavgjorda stri
den med de danska mellan Gotland och Öland. Den 31
maj 1554 kom han i strid med en överlägsen dansk-lybsk
flotta och hans amiralsskepp Mars eller Makalös, fö
rande 173 kanoner och 800 mans besättning, sprang i
luften och Bagge blev fången. Efter krigets slut, då Bag
ge blev frigiven, blev han kommendant på Stockholms
slott och dog 14 januari 1577 samt gravsattes samma år
i Baggeska gravkoret i Värmdö kyrka.
Jakob Bagge var ägare till Bo, Siggesta och Tyringö

m. fl. gårdar på Värmdö, vilka han troligen erhållit i för
läning av Erik XIV. Vid hans död ärvdes Siggesta av so
nen Johan Bagge och Bo av sonen Jakob Bagge d. y.
Johan Bagge var gift två gånger, första hustrun var Mär
ta Eriksdotter-Soop och andra Margareta Ikorn. Johan
Bagge och hans båda hustrur ligger begravna i Bagge
ska gravkoret och deras bilder finns på det vackra grav
monumentet.
Den andra riksamiralen, som var jordägare på Värm

dö var Klas Fleming, skaparen av Sveriges flotta under
Gustav Il Adolfs tid. Det var genom gifte med Anna Gö
ransdotter Snakenborg som Klas Fleming blev ägare till
Norrnäs 1618. Sedan Anna Snakenborg dött 1637 gifte
Fleming om sig 1638 med friherrinnan Helena Bjelke,
änka efter riksdrotsen Magnus Brahe. Helena Bjelke
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jämte hennes styvdotter och styvsondöttrarna Anna och
Helena-Kristina samt jungfru Margareta Silversparre
drunknade utanför Tynningö vid färd från Stockholm till
Norrnäs år 1651. Klas Fleming, född 1592, blev 1625
riksråd och 1630 amiral samt 1634 överståthållare i
Stockholm. Han kämpade 1644 i juli mot danska flot
tan under Kristian IV och i striden, som blev oavgjord,
sårades denne, vilket skildras i danska folksången. Sven
ska flottan löpte in i Kielerbukten och där träffades Klas
Fleming ombord på sitt amiralsskepp den 26 juli av en
förflugen dansk kula och dog efter ett par timmar. Hans
lik fördes över till Sverige och gravsattes i Flemingska
gravkoret där vi ännu kan se hans praktfulla kista. Efter
Klas Flemings död ärvdes Norrnäs av sonen Lars, som
föddes där 1621. Lars Fleming som med tiden blev riks
råd, utmärkte sig i striden med ryssarna i Östersjöpro
vinserna och försvarade tillsammans med överste Ung
er i tio veckors tid med 600 man staden Dorpt mot
18.000 ryssar. Lars Fleming ligger även begravd i Fle
mingska gravkoret i Värmdö. Vackra epitafier är upp
satta över såväl Klas som Lars Fleming.
Den tredje riksamiralen, som också varit jordägare i

Värmdö är Erik Ryning, som med flottan eskorterade
Gustav II Adolfs lik, då det överfördes till Sverige från
Tyskland. Även han kämpade mot danskarna. Erik Ry
ning ägde en tid Lemshaga.

En fjärde storman bosatt på Värmdö var Erik Dahl
berg. Han ägde i slutet av 1600-talet Siggesta. Hanlig
ger begravd i Turinge kyrka i det vackra gravkor han
där själv låtit uppföra.

Bland vackra mangårdsbyggnader, som ännu finns
kvar från storhetstiden är de på Lemshaga och Väsby.
Lemshaga är äldst och har en synnerligen ståtlig portal.

Huvudbyggnaden på Väsby är antagligen byggd ef
ter ritningar av Tessin d. ä. Ännu för något årtionde se
dan fanns vackra gyllenläderstapeter kvar från 1600-
talet samt vackra medaljonger, infällda i väggarna i sa
longen, målade av Ehrenstral.

Gårdarna på Värmdö har sedan storhetstiden bytt
ägare många gånger. De gamla släkterna är borta och
nya har tillkommit. I detta sammanhang kan nämnas ett
par gamla släkter, som ännu bor på sina släktgårdar i
Boda. Släkten Ultin härstammar från Ultuna eller Ullen
tuna by i Skeppstuna socken och kom troligen till Värm
dö på 1600-talet. Stamfadern var rusthållaren Bengt Jo
hansson i Ultuna. Han hade tvenne söner, Johan och
Bengt, av vilka den förra blev kornett vid Kungl. Livre
gementet och den senare prost och kyrkoherde i Öster
götland.

Kornetten Johan Ultin, född 25 maj 1562, var till
sammans med flera av sina 8 söner med i 30-årig kriget,
blev sårad och fången vid Leipzig 1631 och var fången i
18 år. Trots sina svåra sår och den hårda fångenskapen

Lemshagas historia börjar på tidigt 1600-tal. Riksami
ralen Erik Ryning ägde slottet under Gustav Il Adolfs
regering.

levde han ända till 1672 och hade ända in i det sista en
god hälsa. Han var således 110 år vid sin död. Antagli
gen var det en av dennes 8 söner som först kom till Boda.

Ryktbara personer har bott här även i senare tid.
Bland andra den s. k. Siggestabusen, ryttmästare von
Scheven på Sund som på mödernet härstammade från
Erik Dahlberg.

Ryttmästare von Scheven ägde Siggesta under förra
delen av 1800-talet och hans namn har gått till eftervärl
den i samband med tänkaren och skalden Jonas Love
Almqvists tragiska öde och nämns som en arg procen
tare i vars klor Almqvist åldrats. Helt visst var dock rytt
mästare von Scheven betydligt bättre än vad ryktet ve
lat göra honom till. Han var i ungdomen en glad, galant
kavaljer och var en genommusikalisk människa, som
kunde bli rörd till tårar, då han hörde vacker musik. Sig
gesta älskade han och där ville han ha sin grav. Han äm
nade också uppföra ett masoleum på en holme i Sigge
staträsket men verket blev aldrig fullföljt och lämningar
finns i form av ett stenröse. Holmen kallas i folkmun för
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"busens holme". Ryttmästare von Scheven gravsattes i
Baggeska gravkoret i Värmdö kyrka. På äldre dagar var
han bosatt på Helgeandsholmen i Stockholm i ett av de
gamla husen, som fanns intill dåvarande Kungl. slottet. I
tamburen till sin våning hade han sin likkista, förfärdi
gad av koppar, uppställd under många år. När "Sigge
stabusen" dog, fördes han i sin kopparkista på båt till
·Stadsvall, varvid järnbärare från Stockholm buro kistan
upp till kyrkan.

I början av 1830-talet var Elias Sehlstedt, då ung stu
dent, informator på Siggesta för ryttmästarens söner.
Mycket musik idkades där på den tiden och än finns i
förvar en gammal vacker luta, som ofta användes.

En dikt från denna tid, följer här. Dikten är ganska ty
pisk för Elias Sehlstedt.

På Värmdöns sköna strand
Vi ha så roligt allt ibland
På Lemshaga, Beatelund och Wik och Wik
På Hemmesta och Gustafsvik och Kil och Kil
På Norrnäs, Väsby Saltarö
prästgårdarna och Sund.
Varpå känns ön igen?
Jo du skall känna den
på redlighet och gästfrihet och frid och frid.
På hjärtlighet och munterhet och flit och flit.

På vänskap, kärlek, vin, musik
Trekarl och politik.
Säg mig tillståndet då!
Du det skall höra få.
Jo, herrarnas de driftiges, är sunt, är sunt
Och fruarnas, de älskvärdas, är runt, är runt
och flickor, ack! det har vi där
Gudomlig, mon cher.
Men är din teckning sann?
Ja, sann till minsta grand.
Jag därföre ej tar transport förrän, förrän
Bror Charon hämtar med sin slup mig hän, mig hän,
Men då tar jag ombord en bål
och dricker Värmdöns skål.

I början av 1800-talet bodde hos överstelöjtnant von
Scheven på Sund en gammal fröken Cronhjelm, ett stort
original. Hon gick helst klädd i mansdräkt, grön jaktko
stym, var road av jakt och var god skytt. En gång stod
gamle överstelöjtnanten på gården vid Siggesta och rök
te sin pipa. Då kom fröken Cronhjelm med sin bössa på
axeln upp för allen och såg en flock sparvar på gårds
planen vid Schevens fötter. Hon blev ivrig att få krams
fågel, lade an och sköt, bytet blev gott men Scheven und
gick med nöd att bli träffad. Detta blev gummans sista
jakt. Överstelöjtnanten blev så förargad över tilltaget, att

han aldrig mer tillät gamla fröken att bära bössan, helt
visst till stor saknad och sorg för henne. Det sägs att hon
efter detta aldrig mera var sig riktigt lik.
Ett annat gammalt original, som bodde på Värmdö vid

denna tid var "Finska fröken" på Vretland. Det berät
tas en lustig historia om henne. En dag skulle ett par
unga kavaljerer från Sund, en herr Adlerberg, släkting
till von Schevens, samt en hovjunkare, von Brynolf göra
sin uppvaktning hos henne på Vretland. När de kom,
höll hon just på med att gödsla sitt lökland. Hon gick
och spridde ut gödsel, som hon bar i förklädet. På den ti
den var det sed att herrarna kysste damer på hand då de
hälsade. De uppvaktande herrarna blev något betänk
samma, då de såg vad fröken höll på med och detta
märkte hon. Då spottade hon i handen, torkade den på
förklädet, räckte fram den till hälsning sägande: "Si så,
pussa nu då!". Hur herrarna gjorde förmäler inte histo
rien.

År 1520 under kampen mot danskarna hade några
danska fartyg kommit upp i Prästfjärden och landsatt en
del soldater och det kom till strid omkring kyrkan, på
kyrkogården samt t. o. m. inne i själva kyrkan. Värmdö
borna avgick med segern och danskarna flydde till far
tygen.

År 1719 härjade ryssarna våra kuster och Värmdö
blev ej förskonat. En avdelning ryssar landsteg vid Sund
och brände gården. Meningen var att fortsätta härj
ningståget inåt Värmdölandet, men Värmdöborna satte
sig till motvärn mellan Sund och Siggesta och lyckades
mota ut ryssarna till deras galärer, som låg i Sundsvi
ken. Minnen från denna tid är helt visst "ryssgravarna"
vid Sund. Antagligen var det vid samma tid som några
ryska galärer sökte tränga sig fram till Siggesta genom
Edslösaviken, men även här måtte de stött på starkt
motstånd vid Korsnäset. Ännu i dag kan man vid låg
vatten se lämningar efter tre ryska galärer, som blev
sänkta här. Det påstås att tre kanonkulor som förvaras
på Norrnäs, härleda sig från ryssarnas besök.

År 1812 skulle beväringsförordningen genomföras i
riket. Värmdöborna opponerade sig mot detta. Dåva
rande kronprinsen Karl Johan reste då ut till Värmdö,
stämde möte med allmogen vid tingshuset intill kyrkan
för att läsa lagen för dem. Kanonslupar låg på Präst
fjärden med kanonerna riktade mot tingshusbacken. Då
Värmdöborna var trotsiga, yttrade Karl Johan i vredes
mod att männen på Värmdö ej var värda bättre än att gå
klädda i kjolar, allesammans. StrafTpredikan måtte ha
tagit skruv. Kronprinsen blev så småningom blidgad och
efter mötet tog han in hos prosten Blomberg, där han åt
middag, varefter han beundrade en hel del vackra bro
derier, som utförts av döttrarna i huset och det sägs att
humöret var gott.

Värmdö hade till i slutet av 1910-talet sin egen "tings-
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I Farstaviken, strax öster om östra Ekedals gamla brygga låg omkring sekelskiftet denna sjöbod med brygga och
ställningarför fiskenät. Här arbetade fiskare, anställda avfabriken. Gamla gustavsbergare minns namn, som Ny
kvist och Lindblom.
Fartyg lågförr ofta infrusna i viken tills isen gick upp och de kunde siika sig ut påfriare vatten. Vi hoppas härpå
Gustavsbergaren, att äldre personer som har minnen att berätta från den här stranden ger sig till känna.

Något om Värmdö ...
plats" i tingshuset bredvid kyrkan. Hit hörde i äldre ti
der särskild arrest och utanför denna en spöpåle. Utan
för kyrkdörren fanns den s. k. stocken, i den sattes för
brytare till allmän beskådan. Dessutom fanns i kyrkan
en skampall. Vidare fanns på Värmdö en avrättnings
plats vid Stickelsberg på Småris ägor. Den sista som fick
slita spöstrafT på Värmdö var en här ute ökänd tjuv
"Kalle Mas" eller som han egentligen hette Karl An
dersson.
De sista som avrättades på Värmdö var två skär

gårdskvinnor, hustru Lindgren och hustru Blomros. Den
förra hade med den senares hjälp med gift tagit livet av •
sin man och senare också av sin dotter.
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Hemmesta-skolan
en skön miljö

Hemmestaskolan är nu klar att ta hand om ca 500 hög
stadieelever. Här har man återgått till systemet att klas
sen ska ha eget klassrum, för dom flesta ämnen, och eget
uppehållsrum. Detta kallar man idag för hemvistskola.
Naturorienterande och tekniska ämnen har man, lik
som slöjd och teckning bl. a. i specialsalar.
Matsal och cafeteria finns i bottenvåningen. Och där

har man gjort det särskilt ombonat och hemtrevligt. I

T. v. en titt in i den nya matsalen med cafet. Det är in
vigningsdags, det är den första måltiden. Här ser man
ett fint exempel på intressant arkitektur, som är långt
ifrån enformig och steril.

Och på övre bilden är det rektor Arne Jansson och till
synslärare Olle Nordgren som tar sej en tur med den nya
städmaskinen i den stora idrottshallen och sko/styrel
sens ordförande Yngve Nyström, som ser belåten ut.

cafet finns trivsamma vrår att koppla av i. God belys
ning, ljudisolering och växter gör mycket för trivseln i
hela skolan. Fyra ljusgårdar låter dagsljuset komma in i
skolan och en av dom går ända ner till bottenplanet.
En sporthall med 800 kvm yta, med planer både för

handboll, basket, volleyboll, badminton och tennis, tar
emot inte bara högstadieeleverna utan också mellan-sta
diet i Hemmesta och är en fin tillgång också för allmän
heten. För utlåning till allmänheten svarar fritidsförvalt
ningen.

"Kommunbiblioteket finns också inbyggt i högstadie
skolan. Det kan både elever och allmänheten använda
sej av. (Huvudbiblioteket finns i Gustavsberg och filialer
också i Björkås, Djurö och i Brunn, lngarö.)

Byggherre har varit Värmdö kommun genom Cen
trala byggnadskornmitten. Byggledare: byggnadsingen
jör Sune Englund. Beslutande instans: Värmdö kom
munfullmäktige. Arkitekter: Arkitektgruppen Geijer
Hamrin-Martinsson, Stockholm. Planlösningen har
gjorts av arkitekten i samråd med skolans referens
grupp och skolstyrelsen. Färgsättningen av arkitekten i
samråd med skolans referensgrupp och representanter
för Hem och skolaföreningen. Inventarier och övrig ut
rustning, Skolstyrelsen, efter förslag från skolans refe
rensgrupp. Handläggare: tillsynslärare Olle Nordgren.

M

24



Tandvårdskris
•
1 Gustavsberg

Det var längesen vi hade så ont om tandläkare, som vi
har just nu i Gustavsberg. Folktandvården har stängt sin
akutmottagning i brist på tandläkare tills vidare och
Martin Brännström, vår tandläkare vid Terrassen i
Hästhagen sedan 25 år, lämnade Gustavsbergsmottag
ningen den 1 februari. Martin Brännström, som dokto
rerade 1962 har sedan 12 år en forsknings- och lärar
tjänst på halvtid vid Tandläkarhögskolan och har skött
våra tänder här ute 8-10 timmar per vecka. Gunilla
Johnson som haft praktiken i 10 år har arbetat 30 tim
mar per vecka, har också doktorerat och har slutat för
heltidstjänst på odontologie klin. i Huddinge. Praktiken i
Hästhagen står vid det här laget utan tandläkare. Nu
hoppas vi på Hannus Estra, t. v. på bilden, som gärna
tar över praktiken omedelbart om han får dispens av
landstinget.

Vi tackar varmt Martin Brännström och Gunilla
Johnson för ett gott arbete här ute och önskar välkom
men åt Hannus Estra, som just när tidningen gick i tryck
fick klarsignal från landstinget.

Martin Brännström i praktiken i Hästhagen, t. h. med
sin efterträdare Hannus Estra. Vem patienten är - gis
sa den som kan?

Nationalmuseum
Preliminärt utställningsprogram 1977

DAVID KLÖCKER EHRENSTRAHL den svenska
stormaktstidens målare t. o. m. den 28/2.
OM MÅLERIETS HISTORIA ett introduktionsrum
för museets målerisamling, mitten av februari.
EDGAR BÖCKMAN - keramisk pionjär. Hushålls
gods och individuellt stengods, 15/2-27/3.
UNGA TECKNARE museets årliga pristävling tillba
ka igen efter uppehåll, 19/4-30/5.
KONSTHANTVERK UNDER 25 ÅR, ett apropå till
ett jubileum hos Konsthantverkarna, förening upa,
3/5-31/8.
AKTUELL ENGELSK KERAMIK i samarbete med
British Council, 13/9-16/10.
RUBENS OCH HANS SAMTID, ur Nationalmuse
ums samlingar av måleri och teckning. Höstens stora ut
ställning med anledning av Rubens 200-årsjubileum.
Museets årsbok får samma tema, 15/10-början av
1978.

KONST OCH MODE illustrerar den europeiska mode
dräkten från 1400-talets slut fram till 1930-talet så som
den avspeglas i samtida konstverk.
KUNGENS GÅVA från Östasiatiska museet, öppnar
18/2.

Föreläsningsserier:
LÄR KÄNNA NATIONALMUSEETS SAMLING
AR, i samarbete med Kursverksamheten. Sex tisdags
kvällar kl. 19.00 med början den 15/2.
ROKOKO OCH GUSTAVIANSKT, i samarbete med
Medborgarskolan. Tre kvällar på Nationalmuseum, en
kväll på Stockholms Slott, Kungl. Husgerådskamma
ren. Tisdagar kl. 19.30 med början den 15/2.

Nationalmuseum är öppet alla dagar 11-17, tisdagar
kvällsöppet till 21. Större utställningar kvällsöppna även
torsdagar till 21.
Restaurangen har öppet alla dagar 11-16, tisdagar
11-20. Vid större utställningar även torsdagar 11-20.
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MÖLNTORPSGLIMTEN

Konstruktionschefen, ingenjör Junot Nilsson t h, tackar
Allan Velander.

Med en blomsteruppsats avskedshyllades Lars Lund
berg t h av fr v Bertil Johansson SIF, Evert Stillman
Metall och Rainer Sandvik SALF.

Fritidsklubben
GMB-klubben svarade åter för att Lucia värdigt firades
på fabriken, varvid idel mölntorpsflickor - med Anneli
Thurby i spetsen, framförde ett uppskattat program. Vid
samma tillfälle förrättade konstsektionen sin årliga ut
lottning av konstverk bland de drygt ett hundra med
lemmarna. I följande turordning valde de lyckliga vin
narna: Kjell Thurby, Kjell-Åke Inerud, Aimo Lato
nummi, Pierre Thorsen, Reijo Ojala, Arne Westman,
Artur Strandberg, Håkan Johansson, Lars Johansson,
Markku Kuuttinen, Alf Blomkvist, Marti Pokela, Kurt
Thurby, Roger Sandberg, Börje Johansson, Ingemar
Wall, Sven Larsson, Pirjo Ehnlund, Esko Pokela, Ralf
Öster, Ingvar Widell, Hans Gustavsson, Esko Mylläri,
Stig Andersson, Nils Rosenlöf, John Ehnlund, Börje
Karlsson och Birgitta Persson.

Julfesten för barn och vuxna gick av stapeln i Kol
bäck den 9 jan. med stor tillslutning. Långdans kring
granen, förfriskning, besök av såväl trollkarl som giv
mild jultomte ingick i det populära programmet.

Pensionär I
Verktygsarbetare Allan Velander avslutade vid årsskif
tet den anställning han påbörjade den 18 okt. 1925! Un
der sina drygt 51 år på fabriken har han givetvis hunnit
syssla med åtskilligt. Första jobbet var som hjälpare till
förtennarna, sk spånpojke, vid tillverkning av skopor,
silar, smörkärnor, flaskor mm. Medhjälp vid tillverk
ning av strykjärn och spiralborrar för handdrift. Till åt
skilliga tusental av den så populära "Mölntorps
pannan" har Velander såväl tillverkat pipen som utfört
den invändiga slipningen. En följd av år sköttes en s k
skruvpress med bl a olika bockningsarbeten. I början på
50-talet blev Allan verktygsuppsättare i pressavd. De se
naste femton åren har tillbringats på verktygsavd. där
allroundkunnandet kommit väl till pass.
Under fritid har intresset för idrott varit det domine

rande. Aktivt bl a som klubbsäker halvback i Möln
torps IK :s bandylag på 30-talet. Framgångsrik även
inom skärmletarskrået, sedermera även sekreterare i ori
enteringssektionen i 18 år!

I övrigt är den sportige veteranen ungkarlslivet tro
gen, vilket inte hindrar till en svängom på dansgolvet vid
tillfälle. Ledning, kamrater och fackklubb avtackade den
omtyckte pensionären som, uppväxt i Mölntorp, nume
ra är bosatt i Kolbäck.
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Pensionär Il
Vår platschef sedan år 194 7, Lars Lundberg, lämnade
vid årsskiftet sin tjänst efter 37 år i företaget. Efter stu
dier vid Tekniska Högskolan - varvat med praktiskt ar
bete i vår fabrik - erhöll den nyexaminerade bergsin
genjören anställning här 1939. Den första väsentliga
uppgiften gällde dock inte produktion i rostfritt mate
rial: Krigshotet krävde möjlighet till evakuering av lan
dets befolkning, varvid konstruktion och tillverkning av
skyddsrumsdörrar måste igång snarast! Sedan har rost
fritt alltmer kommit i förgrunden, varav diskbänkar nu
mera utgör huvudandelen c:a 80 %.

Lars Lundberg, som i väntan på slutförd omorgani
sation inom Gustavsbergsgruppens ledning stannat ett
år "på övertid", uppger att arbetet varit lärorikt och triv
samt. Vilja till samarbete har visats på alla nivåer.

Den nyblivne pensionären, som blir orten trogen,
kommer väl närmast att fördjupa intresset för bygdens
historia. Han anser att det skrivits alldeles för litet om
den industriella verksamhet, som här förekommit sedan
Gustav Vasas tid, vilket förhoppningsvis så småningom
kan resultera i en historisk mölntorpskrönika. Förutom
läsintresset, inte minst inom geologin, torde också en och
annan tur till Härj~dalsfjällen hinnas med. Den avhållne
disponenten blev sista arbetsdagen vederbörligen av
tackad av företrädare för företaget, personal och fack
organisationer.

Nyfabriksledare
I och med Lars Lundbergs avgång har vid årsskiftet
Torbjörn Schön tillträtt platschefsbefattningen i Möln
torp. L Johansson

JUNIOR-DM
I TENNIS
gick i 410 matcher med 500 deltagare mellan 2 och 9 ja
nuari. 5 banor i Björknäs sporthall, Myrsjö tennistält
och i vårt tält på Ekvallen var upptagna av kommande
stjärnor. Arrangör var Orminge LTK, Gustavsbergs TK
och Boo KFUM. Bland vinnarna fanns Tomas Jacobs
son, 16 år från Trollbäckens Tennisklubb, som vann
över KLTKs Tomas Ollestad, som tillhör en av stor
klubbarna. Och Lena Sandin, Trollbäcken, besegrade
Lena Jacobsson från SALK, också ens k storklubb. Att
nacka- och värmdöspelarna hade det svårt mot spelare
med större tillgång på övningsbanor är klart. Men med
eget tennistält hoppas vi på bättre och bättre resultat.

På bildenfr. v. Martin Nilsson, SALK, tvåa i klass Il,
Kent Kombäck, Tullinge TK, etta i samma klass, Il C
Bäckman, SALK, tvåa i klass nio och Jörgen Windahl,
SALK, som vann samma klass.

Allmänhetens åktider
på Konstisbanan:
Onsdagar kl 17-19

Lördagar och söndagar 13-15

Allmänhetens åktider
på Naturisbanan:

Se anslagstavlan vid Ekvallen.

STÖD UTAN GRÄNSER
Kooperationens
U-landsarbete
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5/ 12 Bengt Eriksson och Maud Elisabeth f. Lombert
14/12 Eero Juhani Kiimalainen och Si]ja Elina f. Ruotsalainen
18/ 12 Erik Ingvar Sörman och Inger Elisabeth f. Berlin
27/12 Björn Evert Norrhäll och Margot Viola f. Johansson
31/ 12 Mats Robert Ording och Inga-LiIl f. Rudepalm

Döda
Födda

1976
6/11 Jouni Antero son till Kauko Matias Heikkilä o.h.h. Terttu Lii

sa Helena f. Saarimaa, Meitens v. 19
12/11 Juha Henrik son till Aarne Eerikki Järvenpää o.h.h. Anneli f.

Karjalainen, Farsta gärde 8
13/11 son till Kjell Greger Johannes Forsstrand och Tägt Karin Ma

ria Blomqvist, Nelsonst. 10
I 5/ 11 dotter till John Oddvar Öyen o.h.h. Solveig Ainonetta f. Nils

son, Höjdg. 9
16/ 11 son till Maud Margareta Frölund, Björnskogsv. 17
18/11 Annelie Elisabeth dotter till Bengt Eriksson o.h.h. Maud Eli

sabeth f. Lombert, Höjden 1
23/11 dotter till Oiva Antero Åhlström o.h.h. Pirjo Riitta Kristina f.

Härmä, Markörst. 7
28/11 dotter till Mats Olov Mehlqvist o.h.h. Roina Birgitta f. Sköld

qvist, Munkv. 3
2/12 dotter till Eliisa Anneli Myllymäki, Meitens v. 21
3/12 dotter till Per-Allan Rydberg o.h.h. Kerstin Marianne

f. Johansson, Hovv. 17
9/12 son till Sixten Einar Hellerstedt o.h.h. Ingrid Kristina f. Lund

qvist, Skyttev. 19
9/12 son till Nils Göran Omberg o.h.h. Ann Christine Margareta f.

Backlund, Markörst. 9
9/12 son till Radomir Gligorijevic o.h.b. Mila f. Gajic, Markörst, 5

10/12 Stefan son till Irene Lisbeth Rasmussen, Skyttev. 25
15/12 son till Arcangelo Strada o.h.h. Grazia f. Gallone, Björns

kogsv. 2
26/ 12 son och dotter till Sirkka Emilia Hakala f. Uutela, Björns

kogsv. 2
29/12 son till Kerstin Margareta Pettersson, Björnskogsv. 6

1977
1/1

4/1

8/1

dotter till Seppo Valde Saarela o.h.h. Eija Inkeri f. Arvola,
Markörst. 4
son till Voitto Einari Kiiskinen o.h.h. Raili f. Seppo,
Skyttev. 2
son till Karl Vidar Stenberg o.h.h. Tora Marie Schager Sten
berg, Toivov. 6

Vigda
1976
12/6 Per Ronny Ollas och Lilli Anita f. Fröberg
13/11 Björn Ove Lennart Nordin och Eva Kristina f. Tysk
4/12 Markku Tapani Nurminiemi och Anita lnga-Lill f. Heine

brun

1976
7/11 Karl Artur Zeiloth, Markörs!. 8, 74 år

10/11 Jenny Vilhelmina Lundgren f. Kretz, Rutens v. 22, 78 år
10/11 Marcio Lodi, Skyttev. 2, 26 år
4/12 Ellen Marie Öberg f. Jensen, Hovv. 19, 50 år

28/12 Matilda Sofia Järman f. Johansson, Gustavsgården, 85 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Högmässa firas varje sön- och helgdag i kyrkan kl 11. Cirka var
annan gång firas Högmässa med Herrens Heliga Nattvard (ex. 13/2,
27/2, 13/3 ...). Första söndagen i varje månad är församlingens
dopdag, då dopet ingår som en del i församlingens gudstjänst (Hög
mässan), t. ex. 6/2, 6/3, 3/4. Anmälan för dop göres till kyrko
herden, tel 300 52, i god tid. Dop kan även ske på annan avtalad tid.

Helgfria torsdagar kl 19.30 hålles Bön och bibelläsning i kyrkan samt
helgfria lördagar kl 18 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, Motettkören, ungdomskören och Sankta Cecilia
kören (barnkör), tar in nya deltagare i alla stämmor. Motettkören
övar måndagar kl 18.30. Ungdomskören måndagar kl 17 och Sank
ta Ceciliakören måndagar och torsdagar kl 15. Samtliga körer övar i
"Bleker" (röda huset bredvis Domus kemtvätt). Anmälningar och
upplysningar genom körledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel
08/40 49 15 eller 300 52. Det går också bra att komma direkt till nå
gon av körövningarna och anmäla sig då! Välkomna!

Lektioner i orgelspelning ges också företrädesvis till äldre. Väl
kommen!

BARNENS KYRKTIMME:
Alla barn i åldrarna 4- 13 år är välkomna att delta i Barnens kyrk
timme på lördagarna kl I0-11. Andakt, lektion, pyssel, gemen
skap ... Hör av dig till församlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel
342 35, 300 52 eller 08/742 24 07, om det är något du vill fråga om.
Transportproblem till och från kyrkan tex kan vi nog lösa.

JUNIORERNA (VARDAGSARBETET):
Var annan torsdag kl 18-19.30 träffas barnen i vardagsarbetet dels
på Björnskogsvägen 52 och dels i Hästhagsskolan. På Björnskogs
vägen 52 är det träff tex I0/2, 24/2, I0/3 och 24/3. I Hästhagssko
lan träffas vit ex 17/2, 3/3, 17/3 och 31/3. Lek, pyssel, spel, gemen
skap ägnar vi oss åt. Välkomna! Upplysningar genom församlings
assistenten.

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

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

Efter kontorstid :
435843,435008,409490
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INGARÖ

förrättningar besöktes kyrkan av 4. 710 personer. Nattvard firades 18
gånger med 388 kommunikanter. Årets sammanlagda kollekter upp
gick till kr. 14.020:-.

GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 firas högmässa i lngarö kyrka.

Helgmålsbön 1:a lördagen i varje månad kl 18.

Födda

10/12 dotter till Anna Maria Plato, Hammarvägen 23
27/12 dotter till Bengt Elof Mikael Bram o.h.h. Irma Ingela Elisa

beth f. Severin

Döda
28/ 12 Sven Oskar Fredrik Hultman, Slingerstigen 12, 61 år

1977
5/1 Frans Oskar Östman, Nykvarn, 74 år

Det gamla året blev för Ingarö församling ännu ett år då statistisk ök
ning kan redovisas.

FOLKMÄNGDEN
Födda under år 1976
Döda under år 1976
Födelseöverskott
Inflyttade under år 1976
Utflyttade under år 1976
lnflyttningsöverskott
Folkmängd 76-01-01
Folkmängd 77-01-01

MUSIKEN I KYRKAN:
Barnkören och kyrkoJs.ören hälsar nya deltagare välkomna. Upplys
ningar genom musikdilektör Karin Borg, tel. 08/747 92 33.

Barnens kyrkotimme varje lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet,

Ingarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag kl 13.

Trivselkvällar i lngaröhemmet kl 19.30 den 17/2, 17/3, 21/4.

Tack
För all vänlighet ochför all uppvaktning vid vårpensio
nering ber vi få säga ett varmt tack.

Sven Kagestad, Gunnar Sjökvist
och Märta Jacobsson

24
10
14

218
157
61

1.575
1.650

För vänlig hågkomst på min 50-årsdag berjag härmed
får framföra mitt hjärtliga tack.

Vilja Rikkinen

GUDSTJÄNSTBESÖKEN
I de 62 högmässorna som hölls under året deltog 2.65 7 personer.
Dessutom anordnades 23 andra gudstjänster och andakter, vilka
samlade 1.042 deltagare. Ingarö kyrka anlitades vid 61 dop, 45 vigs
lar, 23 jordfästningar eller minnesstunder - i samband med dessa

GUSTAVSBERG
BARNFILMKLUBBEN:
Träffarna blir en torsdag per månad enligt särskilt program. Kl 9 vi
sas filmen i Munkmoraskolans matsal, kl 15 också i Munkrnorasko
lans matsal och kl 16 i Hästhagsskolans matsal.

Torsdag 3/2 visas "Tintin och den mystiska stjärnan", 10/3 visas
Kalle-Anka-filmer och 14/4 är det ett program om djur.

TONÅRSARBETET (KYRKANS UNGDOM):
Programkväll har vi ungefär var annan onsdag. Upplysningar om
program och annat kan intresserade få av församlingsassistenten. Ex.
onsdag 16/2 har vi en Tävlingskväll kl 19 på Björnskogsvägen 52
och torsdag 3/3 en artistkväll gemensam med lngarö Kyrkans Ung
dom kl 18.30 i lngaröhemmet, lngarö. Onsdag 9/3 kl 18.30 är det
filmkväll i Ekedalsskolans matsal då Hasse Alfredssons "Äppelkri
get" visas och onsdag 23/3 kl 19 är det Öppet-hus på Björnskogs
vägen 52.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN:
Arbetskretsen träffas var annan tisdag kl 19. Upplysningar om ar
betskretsens verksamhet fås av kyrkoherde Hans Ekström, tel
300 52.

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg, arbetsledning och
arbetskamrater samt fackklubben för presenter och
blommor vid min pensionering!

Allan Velander, Mölntorp

Ett varmt tack till arbetsledning och arbetskamraterför
vänlig hågkomst vid min pensionering.

Harry Dahlgren

Ett innerligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
Anna-Liisa Hedberg

Till AB Gustavsberg och kamraterna på SPF berjagfå
framföra mitt hjärtliga tackför blommor och presenter
både på min födelsedag och vid min pensionering.

Iris Holmen

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och ar
betskamrater för uppvaktning vid min pensionering.

Karl Ekström

För all den uppvaktning, som kommit mig till delpå min
50-årsdag vill jag härmed framföra mitt varma och
hjärtliga tack.

Tilma Carlsson
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PÅ LÄTT SVENSKA

Fyra invandrare samtalar med Invandrarverkets chef
Kjell Öberg. Det är Heleena Jyrkkä, som kom från Fin
land till Sverige 1953. Hon arbetar med invandrarfrå
gor på ABF i Botkyrka och är medlem i Finska för-

. eningen. Antonis Papathanasiou är grek och kom till
Sverige 1965. Han är metallarbetare i Stockholm och
medlem i Grekiska föreningen. Slobodanka Milenkovic
är från Jugoslavien och kom till Sverige 1971. Hon är
hemspråkslärare i Stockholm och arbetar i Jugoslavis
ka riksförbundet. Enflyktingfrån Latinamerika är ock
så med. Han vill vara anonym, då kanske släktingar och
andra i hans hemland får det svårt.
Slobodanka: Samarbetet mellan Invandrarverket och

invandrarorganisationerna är inte bra. Vi borde få mer
hjälp från SIV.

Kjell: Vi kan inte ge bort pengar, som vi inte har. Du
borde fråga regeringen om det där. SIV har tre anställ
da, som arbetar med invandrarorganisationer. De ska
också arbeta med bidragen till organisationerna. Det tar
mycket tid. Jag tycker inte att vi har ett dåligt samarbe
te. Men vi skulle ha mer samarbete. Vi träffar invand
rarorganisationerna ibland och pratar om olika pro
blem. Vi träffar alla organisationer, som får bidrag flera
gånger.

Antonis: Ni frågar oss ofta. Ni får också svar. Men ni
gör som ni vill ändå. Ni frågade t. ex. om språkunder
visningen. Vi svarade att vi vill ha bättre språkundervis
ning. Vi ville att alla barn skulle få den. Men ni har ändå
gjort som ni ville.

Kjell: Invandrarverket ordnar ingen undervisning.
Det gör Skolöverstyrelsen, SÖ. Både SIV och SÖ är cen
trala ämbetsverk (myndigheter) som inte har någon po
litisk makt. Vi kan säga till dem som har politisk makt
vad vi tycker. Men det är de som bestämmer hur det ska
bli.

Helena: Jag tycker att rättstolkarna är dåliga. Många
människor blir dömda därför att de hade en dålig tolk.
Vad kan man göra åt det?

Kjell: Ja, det finns inte så många bra tolkar. På en del
språk finns det ingen bra tolk alls. Vi har inte utbildat så
många tolkar. Det är ett fel. Men nu finns det två utbild- •
ningar för tolkar. En lägre för kontakttolkar och en hög
re på universitet. Men det kommer att ta tio år innan vi
har tolkar så att det räcker. De som talar genom tolk ska
kunna lita på honom eller henne. Tolken ska inte säga
till någon annan vad han tolkat om. Tolkningen ska vara
riktig. Man kan ta en egen tolk med sig om man inte li
tar på tolken, som finns. Det är också så att många poli-

ser inte kan tala genom tolk. Det måste man lära sig.

Latinamerikan: Vi har släktingar och vänner i Latin
amerika. De har det svårt. Regeringarna i Chile, Uru
guay och Argentina förföljer, mördar och kidnappar
människor varje dag.
Därför får flyktingar komma till Sverige, Men vi vet

inte vad som händer nu - med en ny regering i Sverige.
Fascistiska agenter arbetar nu mer i Sverige. Många la
tinamerikanska flyktingar har blivit mordhotade sedan
det blev en ny regering.

Vi tycker också att det tar för lång tid innan vi får
pass eller uppehållstillstånd. Det gör att vi blir oroliga.
Vi tycker att Invandrarverket måste få flera anställda.
Då kan vi få tillstånd fortare.

Kjell: Regeringen bestämmer hur många flyktingar
som ska komma till Sverige. SIV kan inte bestämma det.
Regeringen har bestämt att 500 flyktingar till ska få
komma från Latinamerika fram till den 1 juli 1977. Men
alla som kommer hit själva får stanna, om de verkligen
är flyktingar. Den nya regeringen måste också följa ut
länningslagen och FNsflyktingkonvention. Jag tror inte
att det kommer att bli svårare för flyktingar att komma
hit. Alla partier tycker likadant om flyktingpolitiken.

Vi tycker också att ni får vänta för länge på tillstånd.
Vi säger till Arbetsmarknadsdepartementen att vi måste
få fler anställda. Och vi arbetar så fort vi kan.
Jag förstår att ni är otrygga. Men den som vi har tagit

hit får stanna. Bara om någon är agent, måste han läm
na landet. Jag tror att det har funnits agenter bland alla
flyktinggrupper i Sverige. Både från öst och från väst.
Men alla som man tror är agenter är inte det. Det blir lätt
en ryktesspridning.

Latinamerikan: Flyktingar i Sverige får telefonsam
tal. Men de hör bara konstiga ljud av papper eller en kul
spruta som smattrar, rata-tata-ta.

Antonis: Hur ser SIV på invandrarkvinnornas situa
tion? Har ni gjort något för dem?

Kjell: Vi måste förbättra den grekiske mannen först
och han gör sådant djävla motstånd. Jag har sagt många
gånger att hemmafruar måste få svenskundervisning
med betalning. Men ibland säger männen nej när deras
fruar vill gå på kurs. Vi måste alltså arbeta både med
männen och med politikerna.

Det finns cirka 80 centrala ämbetsverk. Det är myn
digheter som sköter frågor för hela landet. Exempel: In
vandrar-verket, Social-styrelsen, Skol-över-styrelsen,
Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetar-skyddsverket.
De centrala ämbetsverken bestämmer inte politiskt i
Sverige. Det är regeringen och riksdagen, som bestäm
mer hur det ska vara.
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Ytterkruka Oktavius Stengods, vit. Form

givareKarin Björkqvist.12cm 48:75, 14 cm 59:
Ytterkruka Porslin, vit med dekor. 13,5 cm 19:75,

l4,5cm22:75, 17,5cm25:75
Blomkruka Anna Lergods med glaserad ut

sida. Vit eller brun. JO cm5:65, 12 cm6:95,
14cm 9:25

Blomkruksfat i glaserat lergods. Brunt eller svart.

10 cm 3:75, 12,5 cm 4:75, 14,5 cm 7:15
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Varje byggbar hyllav
sats av den större ty
pen har plats för 16
fulla helryggspårmar
eller ca 32 ringpårmar.
Den mindre hvllavsat
sen 'rymmer 1i resp
ca 24 pärmar.

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

Materialet i hyllavsat
ser och delningsvdggar
är slagtålig polystyren
plast i hög kvalitet.

Varje avdelning har
sju spår så att del
ningsvaggarna kan
flyttas och indelningen
ändras.

Artikelnr:
Större hyllavsats 9726, mindre hyllavsats
9725, delningsvdgg till båda 1392,
golvfotställning 9727, bordsfot 0731.

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

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

som bordsmodell (from våren 1976). Hyllavsatser
na finns i en större typ med yttermåtten 560 x 560
mm och i en mindre typ (from våren 1976) med
måtten 490 x 490 mm. Bägge storlekarna passar
såväl golvfotställning som bordsfot. Hyllavsatser
och delningsväggar finns i färgerna gult, orange
och brunt.i§'~, AB Gustavsberg Plast

~ . S-134 00 Gustavsber_g. Tel 0766/39100
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