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Tre utställningar från
Gustavsberg på NK

I februari hade Gustavsberg tre utställningar på NK:s
konsthantverksavdelning.

Karin Björqvist ställde ur sin ateljeproduktion ut sin
Oktaviuskruka, vit och i blåmålat stengods, både i mind
re och större varianter. Karin har också gjort en stor
Oktaviuskruka med fat, som man kan plantera direkt i.
Karin kallar den Palmkruka. Den har nyss kommit fram
och kan köpas på beställning. Intresset för dom här kru
korna var mycket stort - också för dom större model
lerna.

Så hade Berndt Friberg en stor stengodsutställning
med 160 pjäser. Det dröjde inte länge förrän alla var sål
da, utom två, som kom tillbaka till någon som redan be
ställt dom innan utställningen.
250 krukor kallades den utställning, som Margareta

Hennix, Lisa Larson, Stig Lindberg och Britt-Louise
Sundell hade gjort. Fyra uttryck i lera blev en utställ
ning, som kom fram på rekordtid och sålde bra. Dom
fyra keramikerna finns redan representerade på Natio
nalmuseum, men museets Dag Widman valde denna
gång ett exemplar av var och en.

UR INNEHÅLLET:

Reds kommentar
Företagsnämnden
Åter till Laveno
Saltstänk
Avtackningar
Skidtävling
Hyggligt KF-år
Strindberg i skärgården
Konsum-Domus
lnvandrarvecka
Fabriksmänniskan
Mölntorp
Keramiskt Centrum
Pastorsnytt
På lätt svenska

3
4
6

1 1
12
14
16
17
18
20
21
22
23
24
26

Omslaget: Getrams vid Storängsudd.

2



När kabbelekan
blommat

Nej, än blommar inte kabbelekan, inte heller getramsen
som prunkar på vårt omslag men vi kan väl fröjda oss åt
den blomstertid som kommer. För övrigt är våren på
väg. Skrivaren, som för första gången i sitt långa liv un
der påsken har besökt Paris, kan intyga att fruktträden
redan då blommade vid Sacre Coeur och man kunde sitta
i gröngräset i Versailles och dela sitt bröd och sitt vin.

Vintern har varit lång och vårblommorna kämpar
med de täta snövädren vid husväggen här hemma vid
Farstaviken. I Gustavsberg är det åter fart på byggna
tionen. Småvillorna i Björnkärret växer upp med en fart,
som nästan tar andan ur en och de ljusa färgerna på hu
sen förbryllar. Det är kanske ovanan och avsteget från
de gustavsbergska traditionerna, som gör en lite kluven
och osäker, det kan ju bli riktigt vackert när det blir fär
digt. Den som såg "vedbodarna" i Höjdhagen växa upp
ur leråkrarna 1939 kunde ju inte ana vilken idyll det
skulle bli med tiden.

När den här tidningen lämnat trycket kommer tre av
de livaktigaste invandrargrupperna i Gustavsberg att
starta en Invandrarvecka. Det är den italienska, finska
och portugisiska klubben, som gemensamt och med stöd
från kommun, fabrik, Domus och folkparksförening
bl. a. som bjuder oss ett rikt program, mer om det på
sida 20.

Alldeles, som på beställning kom Gösta Dahlberg
med en lång och trevlig berättelse om den första grup
pen italienare, som kom hit efter kriget. Den artikeln får
bli vårt bidrag till invandrarveckan och nu hoppas vi, att
vi får liknande bidrag från andra invandrargrupper.

Mittuppslagets skidtävling passar egentligen förträff
ligt till väderleken när tidningen går i press, men det
trodde vi faktiskt inte när vi planerade in bilderna i "vår
numret". Men aprilväder kan slå om och vi kanske tinar
upp till sommarnumret, i varje fall aviserar Keramiskt
Centrum sitt öppnande och det är ju ett vackert vårtec
ken. Där skall bl. a. bli en utställning av den store Strind
berg, som fått en sida i tidningen, han har ju vistats på
Värmdö och har anknytning till vår hemmaö.

Sex avtackningar har vi haft och flera följer. Många
med lång tid i företaget går i pension detta år, för framti
den lär det bli ont om "veteraner" med 50 tjänsteår.

GBM-klubben i Mölntorp är som alltid på alerten och
har fått konkurrens med "Ankaret" i Gustavsberg. Ib
land verkar utbudet på fritidsaktiviteter vara större än
orken och lusten att lämna hemtrevnaden och teven.
Men nog har personalklubbarna en viktig funktion, om
bara inte ledarna förtröttas innan vi hittar ut till en akti-

Kabbeleka, kabbelök, på latin Calta palustris, ört bland
ranunkelväxterna, blommar vår och försommar över
hela landet.

vare fritid.
Till sist, varsågod, här är vårt vårnummer, den här re

daktionens sista, ni hittar de gamla, vanliga märkena på
innersidorna, ha det så bra, njut av varje vårdag, vi ses
igen i sommarnumret. Red.
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FÖRETAGSN ÄMNDEN
Tisdag 1977.03.08 kl: 15.00-17.10

Kyrksalen, Gula Kontoret

Våra samarbetsformer
Bo Broms rapporterade från företagsnämndens arbetsutskott
där man diskuterat den situation som uppstått då bl a före
tagsnämndsavtalet upphört att gälla. Från företagets sida
hade man uttryckt den förhoppningen att företagsnämnds
verksamheten med dess olika underorgan skulle kvarstå som
informationsorgan i avvaktan på medbestämmandeavtalen.
Om det inte fanns önskemål från personalorganisationerna att
samrådsverksamheten skulle fortsätta kommer naturligtvis
inte företaget att påyrka detta.

På såväl arbetsutskott som nämndmöte framhöll både SIF
klubben och SALF-avdelningen att man kunde tänka sig fort
sätta nämndarbetet.

Fabriksklubben som representerar merparten av de an
ställda menade dock att företagsnämndsverksamheten i och
med medbestämmandelagen spelat ut sin roll och att man fort
sättningsvis inte kommer att delta i nämndarbetet.

Beslöts att företagsnämnden i Gustavsberg upphör och att
tidigare beslutade sammanträden avlyses. Även planerade
Gustavsbergsråd avlyses.

Då företagsledningen är angelägen att informationsskyl
digheten enl MBL fullgöres, meddelade Bo Broms att man
snarast kommer att föreslå personalorganisationerna annan
form för informationsutbyte.

Arne Johansson framhöll att man från Fabriksklubbens
sida var villig att fortsätta arbetet som vanligt i förslagskom
mitten, då dess karaktär gör att arbetet där bör fortgå tv.

Gösta Treskog väckte frågan huruvida samarbetskom
rnitteerna och övriga underorgan till företagsnämnden skulle
fortsätta sin verksamhet.

Beslöts att varje samarbetskommitte och övriga organ efter
samråd med personalorganisationerna själva tar ställning till
ev fortsatt verksamhet.

Nyafrågor
Bengt Thyren önskade att nämndens arbetstagarledamöter
skulle ta ställning till enansökan om statsbidrag till fortsatt
lagerhållning. Denna fråga tas upp under § 10.

Allmän översikt
Bo Broms refererade inledningsvis från ett företagsledar
symposium han deltagit i. Det råder en allmän pessimism
bland europeiska företagsledare idag på grund av den ut
dragna lågkonjunkturen. Endast Japan och USA börjar kom
ma ur konjunktursvackan. I Sverige har många företag svårig
heter med de växande lagren. Bostadsbyggandet ligger på låg
nivå i de flesta europeiska länder med undantag för Belgien.

För vår del har den strukturella nedgången av bostadsbyg
gandet speciellt drabbat BKF och Mölntorp. Efterfrågan på
våra exportprodukter har minskat och man vill inte godta vårt
prisläge.

På konsumtionssidan råder viss dämpning, men våra form
givare och produktutvecklare på Porslin och Plast kommer
med en del nyheter.

På rörsidan har vi haft relativt gynnsamma utleveranser
som dock ligger under budget.

Januari och februari har varit ogynnsamma månader för
oss bl a på grund av den utdragna vintern och att grossisterna
haft välfyllda lager.

Totalt har, vi inom Gustavsberg hyggliga produktionsför
hållanden med ökad lagertillväxt, dock ej oroväckande sådan.

Förhoppningar finns dock att konjunkturen skall vända
mot slutet av året och Bo Broms betonade att det krävs en
optimistisk inställning och hårt arbete från alla i företaget.
Percy Gelin gav en rapport från VYS-försäljningen. Färdig
ställandet av småhus är försenat på grund av vintern och det
råder en ganska låg aktivitet på grossistsidan. En försiktig
optimism pekar på att vi räknar med ökad efterfrågan under
vårmånaderna av vårt nya sanitetsporslin.

Under 1976 färdigställdes 56 000 lägenheter och i bran
schen räknar man med att 60-65 000 ska färdigställas under
1977.

Fabrikscheferna Hans Andersson och Bengt Bram lämnade
kompletterande upplysningar från sina resp avsnitt.

SPF ligger före budget på tillverkningen av klosetter, medan
tvättställen ligger i nivå med budget.

BKF-personalen börjar nu bli inkörd på det nya emalj
verket, medan leverantören av konveyorn kommer att åtgärda
en del felaktigheter.

Bertil Samuelson omtalade att Porslinsdivisionen haft en
försäljning som ligger långt under budget årets första två må
nader. Det råder en allmän osäkerhet på marknaden, för
modligen avvaktar konsumenterna resultatet av årets avtals
rörelse.

Agu Kriisa från Plastdivisionen meddelade att man haft en
god orderingång årets första 6-7 veckor. Totalt för 1 :a halv
året bör budgeten kunna uppnås. En satsning kommer bl a att
ske på exporten med en del nyheter. Man har också lyckats
hålla nere de fasta kostnaderna och personalens närvaro har
glädjande nog ökat. F n råder dock ett visst köpmotstånd på
marknaden.

Enligt Bo Broms behöver vi förbättra den inre effektiviteten
i företaget bl a genom att genomföra beslutade rationalise
ringsprogram. I detta program ligger t ex samordning av vissa
funktioner mellan BKF/SPF.
Vi jobbar också med 5-årsbudgeten och den strategiska pla

neringen där vi ser våra möjligheter inom områdena fritid, mil
jö och energi.

1976 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det översända bokslutet
och ett flertal overheadbilder en uttömmande redogörelse för
det gångna året.

Försäljningen 1976 uppgick till 641,6 mkr, en ökning med
drygt 16 %. Fristadsfabriken representerar såväl omsätt
nings- som resultatmässigt en ökande del i företaget.

Totalt har 1976 inneburit att de fasta kostnaderna ökat
kraftigt, att försämringen av bostadsmarknaden slagit igenom
i minskad orderingång, att vi haft ett sämre primautfall på
flera områden. En analys av varje tillverkningsenhet och dess
resultat följde därefter.

Bo Broms nämnde avslutningsvis att vårt bokslut 1976 är
det första som får officiell prägel med förvaltningsberättelse,
balansräkning och resultaträkning.
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Slutrapportfrån referensgruppen
Slutrapport från referensgruppen för minskad personalom
sättning förelåg och den presenterades av Ulla Billving, Karl
Erik Gustavsson och Gösta Treskog. ·

Slutrapporten innehåller ett flertal förslag med konkreta åt
gärder hur man i de olika samarbetsorganen kan gå vidare i
syfte att minska omsättningen och öka samhörighet och vi
känsla.

Gösta Treskog framhöll att den grundfilosofi som hela tiden
föresvävat gruppen var att hanteringen av personalfrågorna i
mycket stor omfattning måste ske mellan chefer och med
arbetare för att ge önskad effekt. Försöken att låta medarbe
tare på personalavdelningen tjänstgöra någon eller några
dagar i veckan för att ge stöttning åt produktionsenheterna
kommer självfallet att fortsätta.

Bo Broms framförde ett tack till gruppen för dess arbete
och poängterade att det nu ankommer på våra divisions- och
fabrikschefer att på det sätt de finner lämpligt avsätta resurser
så att de intentioner och förslag som framkommit också ge
nomföres.

Protokollfrån samarbetskom. etc
Protokollen från nämndens underorgan lades med
godkännande till handlingarna. Ur förslagskornmittens sam
manfattning för det gångna året kan nämnas att antal belöna
de förslag minskat och att den totala belöningssumman upp
gick till kronor 26 250.- (49.355.- år 1975).

Till Fabriksklubben överlämnade ordföranden en check på
kronor 2 540.- som bidrag till studier i arbetarskydd. Chec
ken mottogs av skyddstekniker David Hjerpe och antalet yr
kesskador har glädjande nog minskat från 64 till 59.

Ansökan omfortsatt lagerstöd
Efter hemställan från Bengt Thyren avgav nämndens arbets
tagarledamöter ett enhälligt uttalande där man tillstyrkte före
tagets ansökan om statligt lagerstöd för perioden 1977 01 01
- 1977 06 30.

Motorvägen
•• •narmar sig
våra trakter

Vår fotograf Hilding Engströmer tog denna bild på
byggplatsen för den nya bron vid Eriksvik. Motorvägen
närmar sig. Hållerplanerna är den klar till Insjön 1979.
Sedan beror det på många faktorer, konjunkturerna
bl a, om vi skallfå den dragen ändafram till samhället
Gustavsberg 1981.

. Personalklubben "Ankaret"
Gustavsberg

har haft årsmöte den 28 mars och valde följande styrelse:
Stig Englund, ordf.
Börje Frisk, v. ordf.
Britt-Marie Aspell
Mats Eriksson
Arne Lindberg
Rolando Valenti
Per Wester, företagets repr.
med Conny Rolf som ersättare.
Sekreterare och föredragande Åke Blomberg (anställd

tjänsteman).
Klubben "Ankaret" kämpar ännu med det "dåliga föret i

portgången" men har under sin korta tillvaro varit en verklig
tillgång för personalen. Många och givande besök på teatrar
och aridra utflyktsmål har bjudits liksom idrotts- och familje
arrangemang. Vi har köpt böcker till billigt pris och erbjudits
semesteralternativ etc.
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Fabriken i Laveno, seddfrån "mittfönster" 1953. Sedan dess har många nybyggnader kommit till och dessutom en
linbana upp till toppen av Sasso del Ferro till höger.

ÅTER TILL LAVENO
För en tid sedan tog jag farväl av ett par italienska vän
ner, som efter 30 års jobb vid fabriken vände åter till
Laveno. Inte utan tårar, ty dom, som flera andra, läm
nar barn och barnbarn kvar. Vi får nog se italienare på
återbesök i Gustavsberg årligen! De här båda var med i
den första gruppen från Laveno med omnejd, som jag en
eftermiddag i oktober 194 7 mötte med en abonnerad
buss vid Centralen i Stockholm.

Förhistorien är att svenska företag, såsom Kockum,
ASEA, Atlas-Copco-och Gustavsberg, behövde öka ar
betskraften, då reserven av yrkeskunnigt folk här hem
ma inte räckte. Ett avtal upprättades via ambassaderna
mellan Italien och Sverige om villkoren för utvandring
av italienska arbetare. - Efter vapenstilleståndet och
ockupationen dröjde det ännu några år innan fångar hit
tat vägen hem, partisanerna återvänt från bergen och
återuppbyggnad kunde påbörjas. Trots inflation och an
dra sviter från kriget, såsom brist på varor och ransone
ring av livsmedel, var läget i norra Italien relativt gott -
och man hade sitt jobb att återvända till. Redan 1946, då
Giuseppe Villa, sedan 1939 tillsammans med Rossi in
struktör på Sanitetsgods, for ned till Laveno för att gifta
sig, sonderade han möjligheterna att få porslinsarbeta
re, dels genom samtal med Roi, kommunalman, dels
med förfrågan hos De Ambroggi, chefvid fabriken. Året
därpå var Gustavsbergs tekniske ledare, dr Altman nere

vid Lago Maggiore, och från sitt hotell i Stresa tog han
kontakt med kommunen och fabriksledningen. Genom
ett upprop inbjöds intresserade porslinsarbetare från Ce
ramica Italiana att teckna sig för att få komma till Gus
tavsberg. - Altman var en gång teknisk ledare vid den
na fabrik, men tvingades fly under fascisttiden - och
hamnade i Gustavsberg, där hans kunskaper kom väl till
pass. - Han var välkänd bland arbetarna och skrev hem
i ett brev att "svårigheten är inte att få folk, men att välja
bland hundra. Försök har gjorts på visst håll att hindra
mig, men vederbörande har fått svälja det beska pill
ret ... Huvudsaken är nu att Skoglund klarar bostäder
och Dahlberg ordnar med möbler mm i tid".

Laveno kanske tarvar en presentation. Det är ett sam
hälle vid Lago Maggiore i det vackra förealpina områ
det. Sedan lång tid ett keramiskt center med tre pors
linsindustrier. Där har många i trakten - och flera som
hamnade i Gustavsberg, lärt yrket som lärlingar. - Vid
den här tiden var fabriken åter i gång. Den var välord
nad, där fanns läkare och matsal, och fabriken under
stödde nunnornas daghem. Från fabrikens lantgård kun
de man köpa mjölk och grönt. - Ändå ville många skri
va kontrakt - inte minst för äventyret att få se det lilla
välbärgade landet där uppe vid Nordpolen. Gustavs
bergs löner var högre, bostäder och sociala anordningar
föreföll fina. Man hade chans att spara och skicka över-
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På Värdshuset, 1950 bildades Italienska Klubben vid en gladfest. Fackföreningen var inbjuden bland andra. Fotot
publicerades i Gustavsbergaren 1967 med anledning av 20-årsjubileet.

skott hem till anhöriga och för olika försäkringar. Stan
nade man två år fick man resan hem ~ med bagage -
betald. Genom Villa och Rossi hade man hört talas om
den vackra skärgården - och de vänliga gustavs
bergarna.

På en Ristorante i Varese bjöd Altman och ambassa
den de sökande välkomna till middag, med information
om Gustavsberg, om utrustning, resa och förmåner. De
utvalda undersöktes av en svensk läkare på platsen och
så började den första gruppen packa för La Svezia.

Järnvägsresan gick över Milano, genom Schweiz och
Tyskland och var lång och besvärlig med täta tågbyten.
Utöver egen skaffning hade man blivit tilldelad bröd och
konserver i överflöd, och under några uppehåll bjöds
man på köttsoppa. De som var tacksammast för brödet
var de många tyskar som fick del av matsäcken, vid oli
ka stationer.

I Köpenhamn mötte Villa för att hålla gruppen sam
man till genomgångslägret utanför Malmö. Nu mötte
man hårda - kanske omotiverade - bud, som följde
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens rutiner om motta
gandet av flyktingar. Man fick stanna i karantän i tre da
gar. Kläder och bagage skulle desinficeras. Några trod
de man kommit till fångläger - och kvinnorna, som lagt
håret så fint hos "frissan" i Laveno, grät bittert vid
skrubbningen av håret. En chock var också att man
måste badas tillsammans med barnen. - Enligt det stat
liga avtalet skulle man förses med klädesutrustning. Villa
förde dem till Kläd-Konsum, där man provade över
rock, kostym, arbetsskor, strumpor och overall - även

det en scen som hade sina tragikomiska poänger. Allra
helst som italienarna i sin personliga utrustning oroade
för det snökalla landet hemifrån hade med tjocka skräd
darsydda rockar och rikligt av hemstickade strumpor,
vantar och tröjor. När allt det där var överståndet hade
man fest i baracken, drack sitt vin och sjöng "i Canti della
montagna". - Så gav den första gruppen sig till tåget
från Malmö till Stockholm. Villa fick stanna för att ta
hand om ytterligare två grupper. - Han fick magsår på
kuppen och måste till sjukhus efter hemkomsten.

Det var ett propert ressällskap, som jag samlade upp i
min buss. Modernt klädda och välförsedda med, för
utom alla klädespersedlar, allehanda resgods, husgeråd,
matvaror som spaghetti och risgryn - och två stora
damejeanner med vin! Tullarna hade varit vänliga i Mal
mö. Kanske dom läst det statliga avtalet, där det angavs
att "åtgärder skulle göras för att tillförsäkra de italien
ska arbetarna den kost, som motsvarade deras vanor"?
Jojo, men vinvanan blev oss för dyr - så det blev att
vänja sig med mjölk i stället. Konsum fick dock öka si
na lager av spaghetti, olivolja och tornatpure!

I de nya lamellhusen i Hästhagen fick familjerna dela
dubletter med gemensamt kök, ungkarlarna bo i lag i de
något större lägenheterna. Konsum hade möblerat upp,
linne, husgeråd och olika inventarier lånade vi ut. En
kelt men välordnat under Margys ledning. Det är inte
litet grejer man ska ha i ett hushåll! Men det var el-ran
sonering, så vi måste be hyresgästerna att använda dus
charna i fabriken. Aktsamma om lägenheterna var dom,
allmänt bytte man till toffior innan man klev in i rum-
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men - där lärde vi oss en del! En städerska.anlitades en
gång i veckan för trappor och ungkarlarnas rum.

De första invandrarna och hyresgästerna hette Alde-
ra, Attini, Delle Donne, Ferri, Fonsati, Ielmini, Reggiori,
däri inräknat fruar och barn. Efter tre dagar anlände
Allegri, de Ambroggi, Cadario, Corrias, Giannattasio,
Marian, Mascheroni, Monteggia, Pezza, Poroli, Sartori,
Radaelli och Roi. Nästa grupp bestod egentligen inte av
porslinare, men flera goda yrkesmän från Golasecca och
andra orter bl. a. från en flygindustri, som Altman först
tänkt sig placera hos andra KF-industrier, men som
Gustavsberg förståndigt nog behöll till Mek- och elverk
städerna bl. a. Där var Basetti, Bonini , Braghini, Brog
noli, Campagnoli, Garzonio, Gavazzeni, Giani, Gili, Lo
di, Grosselli , Michelini, Oldani, Pelizzoli, Pizzoni, Poli
nelli, Rabaini och Terzi. Efter någon månad kom sedan
Gatti, Nannini och Poggi, som var "konstmålare". - Vi
fick vi lov att ta till Mariaplan och Terassen för att här
bärgera denna invasion av sydlänningar, en koloni på
över 60 medlemmar. Ett tillskott av ny färg i samhället,
av kvällsarior i Hästhagen, och folk som sjöng när de
gick till jobbet. Vackra signorinor, som fångade de sven
ska grabbarnas blickar och gav en och annan beund
rande vissling, när t. ex. Oswalda, Luigia, Lovisa, Rosa
lia eller Elisabetta gick Algatan fram. Det var skönhe
ten, som kommit till byn! Åja, pojkarna tålde också att
tittas på. Så det blev ju allianser mellan svenskar och ita
lienare med tiden! Nästa år, då kolonin förstärktes ytter
ligare, bl. a. med fruar som ordnats per korrespondens,
fastnade min praktikant på personalkontoret för en snäll
kille från Laveno, och Birgitta fick snart efterföljare i
Karin, Margit m. fl. i riktigt trivsamma par. En och an
nan italienska accepterade också en svensk.

Jag har frågat några av de första italienarna - som i
regel bara har gott att säga om sina första intryck av
Gustavsberg som samhälle - vad som var besvärligast i
början. Jo - det var de påbud som kom i form av olika
anslag - bl. a. från hyresvärden om tystnad efter kloc-

Den översta bilden är nästan unik. Här har Italienska
koloninförförsta gångenfått besök av nordens ärkebi
skop Muller. Bilden kommerfrån G. Villa liksom de öv
riga på denna sida.
Alla tre bilderna är tagna i Hästhagen, den i mitten togs
i nov. 1947. Fotot härintill ärfrån Ekvallen i sommaren
den sköna.
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kan 10 på kvällen, ute som inne! Alltefter som måna
derna gick blev också våra invandrare lika kalla som vi
- den spontana sången blev mer sällsynt. - Man läng
tade efter brev hemifrån. All post till dem kom till Per
sonalkontoret, och tack och lov att jag hade Birgitta till
hjälp vid sortering och utdelning. Fick någon paket med
något gott från Italien, eller en italiensk tidning, ja då ti
nade man upp några grader. Inte kunde man gå på bio,
det fanns inte TV och inte ett kafe, där man kunde träf
fas på kvällen som hemma. Vi andra fattade nog inte hur
svårt det egentligen var för denna grupp . Hemlandet var
så långt borta, och det gällde att inlemma sig i en ny kul
tur med många egendomliga inslag - upplevelser som de
säkert delar med många andra invandrare av i dag.

Den största svårigheten i anpassningen var dock språ
ket. Vi gav en kurs i svenska på kvällarna, men delta
garna blev efterhand allt färre. En tolk anställdes, Evy
Borelli , som fick fullt schå att ordna kontakt med mig
och arbetsledarna, gå till Kristidsbyråns Harald Lind
holm för att få ransoneringskort, fylla i allehanda blan
ketter, och tolka krämporna hos läkaren. - Vid rönt
genkontroll på Uttran sa' läkaren åt en italienska: "Håll
andan!" Hon svarade: "No! Italia!" - I Konsum hade
man börjat införa snabbköp, så man kunde ju peka på
vad man ville ha. Men då en kvinna ville köpa "latte" i
mjölkaffåren, och upprepade det flera gånger, och biträ
det bara sa Va?, så gick hon förstås. "Va" på italienska
lär betyda Gå! - Villa och Rossi fick under de närmas
te åren också sin beskärda del, ibland dygnet runt, för att
hjälpa sina vänner till läkare och myndigheter. Sällan
såg man främlingar som så tålmodigt smälte in i vår mil
jö, fast Värdshusets mat var för söt, brännvinet för
starkt, ransoneringen egendomlig, och vintern kall och
lång. På socker och kaffe blev det byteshandel med sven
ska kamrater. Farsta trädgård fick ökad kundkrets på
grönsaker, och under den första varma årstiden kunde
man se en och annan plocka sniglar för sin kost. I våra
lunchrum bredde nykomlingarna ut sina rutiga dukar på
borden vid rasten, och åt i familjelag frukt och medhavd
spaghetti. Det var trivselfläktar från Södern!

Ganska snart ordnades en allmän informations- och
frågestund inför dr Altman och mig. Jag fick svara på en
del söm Altman översatte. I övrigt förstod jag ju inte
mycket, annat än att man hade stor respekt för Altman,
och att det inte var lönt att sticka opp. Så följde på kväl
len välkomstmiddag vid dukat långbord på Värdshuset.
Vi hade fått ökade bröd- och smörransoner för detta ce
lebra tillfälle - men jag måste erkänna att jag bleknade,
när några stoppade i sig de upplagda smörkulorna som
karameller. Det sjöngs, Elvira Fonsati fick kamraterna
med i ljuvlig körsång, och vid den efterföljande dansen
höll Poroli som en Pan med sin klarinett, stämningen i
topp och chefen dansade rumba med tolken.

Kvinnorna på ljugarbänken hos Mamma Maria - vårt
"högkvarter" i Laveno.

Ovanför kiosken i Hästhagenfanns samlingspunktenför
italienarna innan koloninfått sin lokal. Bildenfrån mit
ten av 1950"talet.

En söndag i början av november hyrde vi en buss och
jag visade Laveno- och Golaseccaborna min barndoms
stad, Stockholm. Sången var frisk i bussen och på trap
pan till Blå Hallen gav man också sångarhyllning åt
huvudstaden. - En annan dag tog tolken en busslast
badsugna till Sportpalatset. - Och vintern gick och som
maren kom. Man fick vara med om invigning av Ekval
len och badkarsfabriken. I Stockholm tittade många ita
lienare på kortegen vid kung Gustafs 90-årsdag, och
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Storfotbollsfest på Råsunda, Italien-Sverige, på 1950-talet. "Våra" italienarefrån Gustavsberg känns igen ifolk
vimlet på läktaren. Vem hejade dom på?

nästan alla deltog i en välgörenhetsmiddag i Fataburen
på Söder för nödställda i Italien. Gustavsbergs fabrik
skänkte konstgods för utlottning, och jag representera
de vid bordet så smått och blygt mellan generalkonsul
Thulin och den italienske ärkebiskopen för Norden. Den
senare besökte också Gustavsberg och tittade på italie
narnas arbetsplatser och deras hem, och höll en liten
mässa. Som tack för ciceronskapet gav han mig en me
dalj av påven Johannes. När kolonin slutligen fick en
första liten lokal i Hästhagen för sina träffar - mest för
männen - ordnades det med återkommande besök av en
pater från Stockholm för mässa - och dop emellanåt.
Numera har kolonin en större lokal i Kullen och mässor
hålles regelbundet tillsammans med invandrare från an
dra länder i kyrkan.

Efter de fem första åren i Gustavsberg beslöt ett 30-tal
italienare att gemensamt fira semester i hemtrakten vid
Lago Maggiore. Erik Norberg och jag blev inbjudna att
under en vecka vara kolonins gäster. Det passade mig
bra, då jag var på en kooperativ semesterkurs i Schweiz
och hade en vecka kvar. Rossi hämtade mig i Lugano
och jag inkvarterades på Acqua Nera hos Elvira Villas
mamma Maria - och blev synnerligen väl ompysslad.
Hennes fritterade fisk, serverad i det gammaldags kö
ket, vitt bröd, ost och husets vin - det är sånt man aldrig
glömmer. - En dag var vi hos Fonsatis på andra sidan
viken, där nioåriga Filippo - numera känd kameraman
på TV - gav konsert på sin basun under vindruvsspal
jen. Rossi visade utsikten från bergen vid Como och från
taket av Milanodomen. I Milano gästade vi också famil
jen Valli. Uppe på sluttningen - med strålande utsikt
över Lago Maggiore, med Monte Rosa i bakgrunden, åts
generös måltid hos Corrias föräldrar, och var jag nere på
marknaden så var där alltid någon "gustavsbergare"

som bjöd på en "aperitivo" på Caffe Milano. Men den
största begivenheten var den dagen då man ordnat ut
färd med hela gänget till Isola Bella, måltid på Isola Pe
scatori och kvällssupe med dans på gården till "Vit
toria".

För gustavsbergarna har kontakten med våra italie
nare varit berikande på många sätt. Jag tänker nu inte
bara på svensk-italienska hjonelag, på de glada fläktar
av varmt lynne som vi vant oss vid - mera på alla som
tagit sin semester via Laveno och där alltid mottagits
med öppna armar. Själv har jag tagit mig dit ner ännu
fyra gånger - två i officiellt uppdrag att skaffa flera job
bare till fabriken i Gustavsberg. Men det är en annan hi
storia!

Den italienska kolonin har hållit sin numerär på c:a
100 genom åren. I dag är det våra finländska arbets
kamrater som är den största gruppen i arbetet vid AB
Gustavsberg. Betecknande är, då någon frågade en av de
senast anlända italienarna om han lärt sej någon sven
ska, så blev svaret: "Nej men jag har lärt litet finska!"

Rätt många av pionjärerna har vänt åter till Laveno
med omnejd. De har sparat pengar, flera kan glädja sig
åt en inflationsskyddad svensk pension. Några har lagt
ned sitt sparkapital i egna hem, en öppnade en tvättin
rättning, en annan ett kafe - en gick in i porslinsindu
strin igen, nu som förman.

Det har varit så mycket gott utbyte mellan Gustavs
berg och Laveno under åren, så Laveno kunde gott få
beteckningen som vår vänort. Kommer Du dit någon
gång, passa på att hälsa på i baren på kafeet, som drivs
av charmiga Elsie från Målarsalen - hälsa från mej och
utbringa en skål "alla Sua salute!'' för vänskapen Ita
lien-Sverige!

Gästa Dahlberg
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SALTSTÄNK· FRÅN FARSTAVIKEN

I biirjan av mars borjade snon smälta
När den första bara fläcken av brun gräsmatta visade sig
söder om Blå Porten den sjunde mars, den dag då
Skärmbildsbussen parkerade vid hörnet av "Hushåll",
då nästan grät jag av rörelse. Det har varit alltför många
månader mellan mig och den välsignade barmarken i
vinter, erkänn att ni också tycker att det är skönt att
känna fast mark under fötterna. Jorden under snön var
utan tjäle och drack väta med vällust. Snön smälte utan
att dra över oss de väldiga översvämningar vi väntade,
efter några dagar fanns bara de största snöhögarna
kvar. Farstavikens låga vattenstånd har inte stigit en
centimeter av tillskottet och är det sant att högtryck drar
vattnet utåt, så har vi konstant högtryck vid denna vik.

Änderna vilar håglåsapå stranden,
loja och dästa, offer förvår aningslösa välfärd. "För myc
ket och för litet skämmer allt", sa de gamle och gamla
sanningar står sig. Minst tio gånger per dag i denna snöiga
vinter har snälla människor dukat upp måltider på slän
ten och i varma rännan till änderna, som bara orkat med
en bråkdel av överflödet. Till glädje för kråka, tärna och
mås, samt vad värre är - alla feta råttor som tar över
när änderna drar ut mot vårfria vatten. Just nu när detta
skrivs står en hel back med obrutna pain riche (smala
långfranska) på strandkanten, vad kan den generöse
givaren mena att sjöfåglarna skall göra med dem?

Apropå denna dverdos av välfärd
så kan jag inte undanhålla er ett minne som vaknade
häromdagen när jag fick ett exemplar av en gammal kär
krukväxt, en Kristi blodsdroppe. I början av fyrtitalet
var Strandvik ett helinackorderingsställe för ogifta och
där bodde även jag. Det var ett ganska hyfsat pensionat
med tanke på kristidens matransonering och bränsle
brist, men huset var gammalt och föga bekvämt, den
enda tillgängliga toaletten låg en trappa upp. Strandvik
var också ett ställe dit kurser och konferenser var för
lagda och hur många trevliga fester som hållits där kan
vi bara gissa oss till. Det hade ibland sina problem att i
sena kvällar och nätter leta sig fram till toalett och bad
rum iförd badrock. En natt när det trängde på befanns
trappan upp till det nödvändiga utrymmet helt ockupe
rad av glada festdeltagare, och det var bara att snabbt
dra sig in i sitt skyddande rum. Handkannan somjag an
vände för mina många krukväxters bevattning fick bli
min räddare i nöden. På morronen hade nattens di
lemma helt fallit ur mitt minne. Har ni haft en Kristi

bloddroppe någon gång under ert liv så vet ni, hur vis
sen och vattentörstande den kan se ut. Vad var 'naturliga
re än att den fick~ rejäl skvätt ur kannan innan jag gick
och tömde den och fyllde min kanna med nytt vatten för
kvällsvattningen. Milde tid, när jag kom hem från fabri
ken hade min Kristi bloddroppe fått storhetsvansinne.
Jag tror aldrig att det kan ha funnits en magnifikare
bloddroppe vid Farstaviken, varken förr eller senare.
Den blommade och grönskade, som om den ville spräng
a sina egna gränser och det var just vad den gjorde, efter
en veckas härlighet gav den upp andan, blad och blom
mor låg som en krans på fönsterbänken och den nakna
stammen pekade uppgivet mot taket. Just det, "för myc
ket och för lite skämmer allt", det har med fördelningen·
att göra, våra resurser kommer bara till nytta om de når
fram till dem som behöver dem.

Apropå ingenting, har ni hårt,
att vi ska få ett pastellfärgat småhusområde i mörka
Skeviksskogen? I Björnkärret, på berget ovanför Mörk
dalen kommer det att lysa milt mellan furustammarna.
Många protesterar men jag vill gärna se det färdiga resul
tatet innan jag knyter näven och bannar detta avsteg
från de gustavsbergska traditionerna. Det första beige
rosa huset steg ur byggplatsens grus samtidigt som den
sista bergknallen blev till sprängsten och nu väntar vi
ljusgröna och gula med förväntan och reservation. Den
som lever får se, själv vet jag ju att i min västsvenska
hembygd, hukar sig under de grå urbergen, rosa, gula,
blont gröna och blå hus och det är alldeles sagolikt
skönt.

Det är ett helt litet äventyr
att dag för dag följa ett nytt bostadsområdes födelse.
Inte utan smärta ser man ett nära skogsområde för
vandlas till en naken bergshöjd, avskalad inpå urberget.
En skogshöjd som var genomkorsad av våra genvägar
mot Koviks träsk och Böle mosse, full av lekkojor och
blåbärsställen. Året gick mot midvintermörker och
byggplatsen blev ett månlandskap med darrande ljus
källor och övernaturliga grävmaskiner med skrämman
de vilddjurskäftar, som avtecknade sig mot vinterhim
len. Den stränga kylan försenade takten men med för
vårsljus och mildväder kom jobbarna åter och det arbe
tas för högtryck i Skeviksskogen. Gustavsberg växer
men inte vid stranden av Farstaviken, här bevaras det
"gamla" Gustavsberg.

Edla Sofia
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Eino Vasankari, Tore Smedslund

Sex pensionärer
gick i pension
Hasse Möller

Anna-Lisa Persson

Anna-Lisa Persson kom tillforetaget 1949 och bör
jade på Plast som putsare. 1953 kom Anna-Lisa
över till "Badkar", som tidskrivare. Nu har hon gått
ipension ochfår mer tid att ägna sig åt maken Stig,
barn och barnbarn.

Bilden ovan t. v.:
Eino Vasankari kom tillfabriken 1966 och slutade
med pension den 31/12 1976 efter 10 års tjänst.
Han har arbetat på Hushållsporslinsfabriken hela
tiden under Erik Norberg.
Bredvid står Tore Smedslund, som kom tillföreta
get 1968. Han har varit ugnsarbetare på HPF hela
tiden. Nu har han slutat med förtidspension på
grund av sjukdom. De här båda glada grabbarna
kommer att ta många och givandepromenader och
avsluta dem med en och annan pratstund på
Domus-restaurangen.

Hasse Möller började påföretaget redan 1929 och
komförst till Farsta Trädgård där han stannade i
två år. I många år körde han sedan lastbil för
"Transport" och de senaste 15 åren har han bl a
haft hand ompersonalköpenpå VVS-sidan. Hasses
bandyintresse är stort och han har ettfårflutet som
mångårig ledare för vårt anrika bandylag. Nu får
han tid med sina fritidsintressen och inte minstfor
fru och villa i Lövhamra.
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På bilden t. h. i Strandvikssoffan sitter Evert Nord
ström flankerad av Sune Nilsson och Nils Ham
mar från Fastighetsförvaltningen.
Evert Nordström har avgått medpension efter nära
50 års tjänst. Han har haft många olika uppgifter
såsom formare, massaberedning, mek. verkstads
arbete, de senaste 15 åren har han verkat som rör
montör i samhället.
Hans arbetskamrater på "Fastighet" önskar ho
nom många år av välförtjänt vila och rekreation här
i Gustavsberg liksom vid sommarstället på Storön.

Malkolm Olsson, veteran, började här redan 1926.
Han bodde som barn i Strandvillan, den nu rivna,
pappan var maskinist på kraftstationen på Katt
holmen. Som så många andra veteraner började
han sitt arbetsliv på verkstan som springpojk och
formare, 1945 kom han över på "mekaniska" och
servicejobb. De sista åtta åren har han haft hand
om Reningsverket i Algatan. Malkolm har många
fritidsintressen främst är hans amatörteaterintres
se stort och han tycker om att underhålla och gläd
ja sina medmänniskor. Han får säkert inga pro
blem medfriheten.
Vi önskar varmt alla sex en lång, rik och givande
pensionärstid efter ett långt och krävande arbets
liv. Foton: Leif Andersson.

Nils Hammar, Evert Nordström, Sune Nilsson.

Malkolm Olsson.
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SKIDKORPEN -77 -PÅ FARSTABORG
Det var enfestlig helg. Fullt i klass med de snart legen
dariska skidtävlingar, som arrangerades av skidsektio
nen på 40-talet. Nu tjänstgjorde flera av den tidens
framgångsrika löpare, somfunktionärer och det behöv
des. 423 startade och 395 fullföljde i 11 klasser. En
kämpefrån den tiden, Greger Åberg, återfanns i spåret
och i prislistan även.
Förutom segraren i Yngre Oldboys, P. 0. Lonnqvist,
Värmdö kommun, såfanns det bra placeringarför Gus
tavsberg och Värmdö. I klass 1, seniorer, kom Björn
Nordin påfemte och Seppo Repapå elfteplats. I klass 8
kom Sixten Nygård, Värmdö kommun, tvåa och Raine
Heikkilä, AB Gustavsberg, trea. I klass 1 lagtävlingen,
blev fabrikens lag tvåa, 20 km. seniorer, och lagtrea i
herrarnas äldre oldboysklass, också i klass 8 seniorer,
blev AB Gustavsbergs lag tvåa.
Fullständiga prislistor har cirkulerat och varit publice
rade ipressen. Eftersom detta hände så tidigt som den 5-
6februari, så kan vi väl anse att alla insatser är väl do
kumenterade. Vårt bilduppslag vill bara gefestliga min
nenfrån en givande skidhelg och kan ocksåfå illustrera
den bästa snövintern på många, många år.

Bilderna talar egentligen för sig själva. Den stora bil
den visar ivern på startlinjen och den till vänster berät
tar om helgens speciella problem - vallningen. Det var
töväder och de flesta vallade om innan start. Tvåfoton
visar kvinnor i aktion i spåren och de glada gossarna
som tittar fram ur korvståndsluckan är Lars Ekroth,
Kåre Bjårck, Svante Johansson, Benny Sjodahl och Ove
Thunell. Alla från ishockeysektionen, som klaradeför
plägnaden.
Från prisutdelningen har vi tre bilder. Som deflesta lä
sare kan se så sköttes den av skidbasen Kjell Pettersson
och Conny Rolf. Det är den pigga damsegrarinnan Eva
Olsson, Telev. IF, som hämtarpriset, bredvid lyfter telev.
Per-Erik Bång gustavsbergskartongen medan Kjell app
låderar. På tredje prisutdelningsbildenfår Georg Järn
krok, Sundbybergs kommun, sitt välförtjäntaförstapris i·
Veteranklassen JO km. På sista bilden intervjuas Eva
Olsson om loppets vedermödor och glädjeämnen. Arran
görer: Stockholmskorpen-AB Gustavsberg.

Foto: LEIF ANDERSSON
Layout: JAN CALDERON



Hyggligt KF-år trots konjunkturen
Kooperativa förbundet med dotterföretag hade en god
försäljningsutveckling 1976 och' redovisar trots den be
svärliga konjunkturen ett överskott på 83 miljoner kro-

. nor (före bokslutsdispositioner och skatter). En ökning
med 18 miljoner jämfört med 1975. Sammanlagda för
säljningen var 12.159 miljoner, en ökning med 13,8 pro
cent.

KFs rörliga kapital (som består av varulager och
kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder) öka
de med 319 miljoner kronor under året. Investeringarna
uppgick till 407 miljoner mot 523 år 1975.

Större delen av kapitalökningen finansierades genom
lån. Inlåningen ökades med 272 miljoner, det egna kapi
talet med 52 miljoner kronor. Soliditeten har sjunkit nå
got sedan 1975.

KFs samlade rörelseresultat efter planenliga avskriv
ningar blev 249 miljoner kronor, en ökning med 12 pro
cent. Den höjda inlåningen ökade räntekostnaderna till
sammanlagt 173 miljoner.
KF investerade i den föreningsinriktade verksamhe

ten för sammanlagt 163 miljoner kronor, en ökning med
42 miljoner.

De grenar av KF som köper, tillverkar och distribue
rar varor till konsumentföreningarna hade en god ut
veckling 1976. Lagercentralerna som förser föreningar
nas butiker och varuhus med varor, ökade försäljningen
med närmare 15 procent. Livsmedelssektorn (bl a kon
servindustrier, bagerier, charkuteriindustrier, kvarnar
och bryggerier) ökade totalt 15,3 procent.

Specialvarusektorn (med bl a KFs textilindustrier,
som märkt mindre av textilkrisen än dom flesta i bran
schen) ökade försäljningen med 15,8 procent. Här be
drivs ett omfattande utvecklingsarbete kring varor och
tjänster för fritiden - i flera fall i samarbete med idrot
tens organisationer. Som ett led i utvecklingsarbetet slut
fördes förhandlingarna med övriga delägare, bl a LO
och TCO om att överta Reso. Verksamheten ska drivas
som dotterföretag till KF i samverkan med löntagaror-

ganisationerna.
Den föreningsinriktade verksamheten ökade försälj

ningen med 14,8 procent till omkring åtta miljarder kro
nor. Resultatet av denna verksamhet ökade med ca 30
procent. Dari ingår 25 miljoner kronor genom prissteg
ringsvinster mot 18 miljoner 1975.

KF investerade i den föreningsinriktade verksamhe
ten för sammanlagt 163 miljoner kronor, en ökning med
42 miljoner. Bland större investeringar märks en färsk
varucentral i Malmö och en ny mjölkvarn vid AB Juvel i
Nacka.

KFs industrisektor består av 12 företag eller före
tagsgrupper med sammanlagt drygt 14 000 anställda.
Verksamheten redovisas i år öppnare än förr genom att
arrendeförhållande mellan företagen och KF har upp
lösts.

Industriföretagens investeringar uppgick till sam
manlagt 279 miljoner - 400 miljoner 1975.

Industrisektorns företag är den del av KF som är
känsligast för störningar i den internationella konjunk
turen. Företagen säljer bara en mindre del av produktio
nen till konsumentföreningarna, en betydande del går på
export. De har därför kämpat med samma svårigheter
som andra företag i respektive branscher. Framförallt
skogsindustrierna blev lidande av den svaga efterfrågan
och de vikande priserna.

KF ägs och styrs av Sveriges 180 konsumentför
eningar med sammanlagt 1 842 955 medlemmar (ök
ning 41 526). Deras försäljning i butiker och varuhus
ökade med 13,5 procent till 14,7 miljarder kronor.

Föreningarnas ekonomiska resultat ökade med 24
miljoner kronor till 277 miljoner före bokslutsdisposi
tioner och skatter. Föreningsstyrelserna föreslår stäm
morna att sammanlagt 212 miljoner kronor ska lämnas i
återbäring till medlemmarna. Återbäringsnivån blir i ge
nomsnitt 1, 7 procent en kvarts procent lägre än förra
året. Återbäringsnivån varierar mycket och höjs i flera
föreningar.

Svenska Rayon blir helägt KF-företag
Kooperativa förbundet och det brittiska företaget Cour
taulds Limited har slutfört förhandlingar om Svenska
Rayon AB i Älvenäs nära Karlstad. Här följer parter
nas gemensamma kornmunike om förhandlings
resultatet:

Kooperativa förbundet, KF, och Courtaulds Limited
har träffat en överenskommelse som innebär att KF
övertar Courtaulds' minoritetsintresse i Svenska Rayon

AB. Företaget blir därmed helägt dotterföretag till KF.
Sedan Courtaulds för tretton år sedan förvärvade sin

andel i Svenska Rayon, har förhållandena i den interna
tionella fiber- och textilindustrin avservärt förändrats.
Överenskommelsen är ett led i KFs och Courtaulds'
strävan att effektivare koncentrera sina resurser på res
pektive verksamhetsområde.
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Strindberg
i skärgården

Den 2 maj öppnas en utställning på Keramiskt Cent
rum, STRINDBERG I SKÄRGÅRDEN, som är pro
ducerad av Stockholms Stadsmuseum, Skärgårds
museet i Stavsnäs, Roslagsmuseet i Norrtälje och Strind
bergsmuseet i Blå Tornet i Stockholm. Den 12 maj kom
mer antikvarie Göran Sjöberg från Stockholms Stads
museum ut och talar om Strindbergs upplevelser i skär
gården. Strindbergs starka upplevelser av och inlevelse i
skärgården började tidigt. Som gymnasist blev han med
lem i Skarpskytterörelsen, som bildades 1850, när det
började bli krigiskt och osäkert i Europa. Strindberg var
16 år, när han första gången kom ut till Tyresö på en
skytteövning. Och om denna sin fantastiska upplevelse
har han skrivit mycket i Tjänstekvinnans son:

"Då öppnade sig plötsligt en tavla, som kom honom
att frysa av förtjusning. Fjärdar och holmar, fjärdar och
holmar långt, långt ut i det oändliga. Den tavlan gjorde
ett sådant intryck, som om han återfunnit ett land han
sett i sina drömmar, eller i en föregående existens, som
han trodde på, men ej visste något om."

Strindberg gjorde en resa till Sandhamn 1868 för att
hylla den 60-årige skalden Elias Sehlstedt, som var tull
inspektör i Sandhamn 1852, och som fick ett museum
uppkallat efter sig 1952 i det då restaurerade och återin
vigda 200-åriga tullhuset i Sandhamn.

"Huruledes jag fann Sehlstedt" beskriver Strindberg
1874: "Följande morgon, då vi vaknade, befunno vi oss
strax utanför fyrarna, som ännu brunno. Fonden, ur vil
ken solen skulle gå, bestod av lätta morgonskyar, kan
tade med det briljantaste cadmiumrött. Högre upp be
lystes skyarna redan av solen. Nu, alldeles som på regis
sörens signal, gick fonden. Tablå! Solen bröt fram bak
om Korsö fyren släcktes i samma ögonblick, och him
mel och hav stod i lågor." I Ockulta Dagboken 1900
skriver han: "Många gånger i mitt liv har jag sedan erin
rat mig detta ögonblick som är bland de härligaste i mitt
liv; och jag har ofta tänkt måla fyren i det ögonblicket!"

Man kan följa honom år från år, från plats till plats i
hans skriverier. Och många har säkert lärt känna Stock
holms skärgård genom Strindberg utan att ha besökt el
ler satt sin fot i hamnar och på öar.

Ett av dom första moderna svenska sportreportagen
gjordes av Strindberg då han såg seglarna tampas om tid
och plats på Kanholmsfjärden. Ett citat ur DN: "Kan
holmsfjärden - en nysopad dansbana, Sydvästen spelar
upp en dubbelrevad märssegelpolska" och "Hvita märrn
gnäggar i sina brädfogar och Harökvarnen sträcker på
armarna och hjular på i skogsbrynet". Han ger också en

Denna bild av Strindberg togs på 1890-talet, när han
bodde i flygelbyggnaden på Breviks gård på Värmdö.
Carl Eldh använde fotot som förebild till sin strind
bergsskulptur. Den står nu i Carl Eldhs atelje, som lig
ger i Bellevueparken. Kommer ni nångång bortåt Ros
lagstull och är intresserade av att se Carl Eldhs Strind
berg hittar ni Bellevueparken mellan Sveaplan och
Brunnsviken.
Fotot reproducerat med tillstånd av STOCKHOLMS
STADSMUSEUM.

liten vink om överdrifterna: "All slags kärlek är natur
ligtvis i och för sig mer eller mindre förkastlig, när den
går till övermått, rent av vansinne, så även med kärle
ken till båten och båtsegling". Skärgårdsvänner som läst
hela artikeln säger: "Den är så livlig, åskådlig och kvick
att varje sportreporter i radion kunde lära sig något av
Strindberg." Har man läst en bit så önskar man att DN
någon gång ville ta in hela reportaget till strindbergs- och
båtvänners och alla andras förnöjelse.

M.
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KONSUM •DOMUS
Föreningens verksamhet
för det gångna året har, då detta läses, presenterats i

. verksamhetsberättelsen och behandlats vid distrikts
stämmor och föreningsstämma. Den samlade bilden för
1976 visar en fortsatt fin medlemsökning med 8,3 % och
ett ekonomiskt utfall som vi anser gott med hänsyn till
det stora grepp · som tagits i varuhuset under året. Det
står sig gott i jämförelsen.

Föreningens balans har naturligen påverkats av 1976
års investeringar. Det förtjänar dock påpekas, att fort
farande har vi en stark ekonomisk ställning där kapital
anskaffningssidan har skett med 2/3 medlemsanknutet
kapital. Den konsolidering som skett under åren har där
vid ingått med betydelse. Vi ser nu framåt och har re
surser att ställa till medlemmarnas förfogande.

Den början vi fått för 1977 bådar gott. Säljutveck
lingen under årets första två månader överstiger vår
budget med nära 300 tusen kronor. Denna utveckling är
mycket värdefull och vi hoppas på en fortsättning i den
na riktning. Detta ger· oss underlag för en god balanse
ring av ökade kostnader och skapar förutsättningar till
ett bra bokslut.

Den uppslutning som våra medlemmar visat och vi
sar återspeglas i ovan relaterade utveckling och vi hop
pas att de olika medlemsanknutna förmåner som under
året kommer att erbjudas, ytterligare skall stimulera till
köptrohet. Vad vi skapar tillsammans i Gustavsbergs

konsumentförening bidrar till vår förenings utveckling
och kommer alltid medlemmarna tillgodo,

Våraktiviteter
I slutet på mars hölls båtträff och då brukar våren vara i
närheten. Den ordentliga vinter som vi detta år fått upp
leva har gett oss både snö i mängd och betydande kyla.
Detta har på många sätt varit en fin upplevelse och har
också bidragit till försäljning av de varuslag som hänger
ihop med snö och vinter. Den båtträff som nyss nämn
des brukar vara startsignalen till vårens ankomst och det
är nu en välkommen årstid. Vi ser nu framåt mot en fin
vår och försommar.

Våren och sommaren
ligger nu framför oss. Därmed blir det också skifte på
mångavarugrupper i vårt sortiment. Vi hoppas att alla
nyheter och aktuella varor ska väl komma till sin rätt
och kunna visas på ett bättre sätt än vi kunde förra året
under pågående ombyggnad. Studera gärna och ingåen
de vårt sortiment. Du kanske hittar saker som Du inte
trodde fanns.

Vi hälsar nu våren varmt välkommen till oss och gär
na med fint och strålande varmt väder.

Välkommen hälsar vi också alla våra medlem
mar/konsumenter till alla våra butiker och vårt varu
hus, där vår personal gör sitt bästa för god service och
trivsel. PAN

BIBLIOTEKENS ÖPPETHÅLLANDE 1977
GUSTAVSBERG
Måndag t. o. m. fredag Kl. 10.00-20.00

Sagostundför daghems-
och lekskolebarn
Tisdag och torsdag Kl. 09.30-10.30

Sagostundför barn
mellan 4-6 år
Måndag och onsdag

INGARÖ
Tisdag och torsdag

Sagostundför barn
mellan 4-7 år
Torsdag

HEMMESTA
Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag

Sagostundför daghems
och förskolebarn
Onsdag

Kl. I 1.00-16.00, 18.00-20.00
Kl. I 1.00-14.00

Kl. 10.00-11.00

Sagostundför barn mellan 4-6 år
Tisdag Kl. 10.00-11.00

Kl. 10.00-11.00

Kl. 13.00-15.00, 18.00-20.00

Kl. 14.00-15.00

Kl. 11.00-17.00
Kl. 11.00-15.00, 18.00-20.00
Kl. 11.00-16.00

DJURÖ
Måndag
Tisdag
Torsdag

Sagostundför barn
mellan 4-7 år
Onsdag

Kl. 18.00-20.00
Kl. 14.00-16.00, 18.00-20.00
Kl. 18.00-20.00

Kl. 09.30-10.30

STAVSNÄS
Onsdag Kl. 15.00-17.00
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Den härfridfulla bildenfrån gamla bron vid Kolström på lngarö, togs på 1920-talet av Ragnar Envall. Vad kan bå
ten heta, som just lämnar bryggan och vem känner igen hästskjutsen på vägen. Det var en tid medfå bilar och smala
vindlande grusvägar.

Gustavsbergs Pensionärsförening
har haft årsmöte och valt till styrelse: Astrid Söderman,
ordf., Sven Lindahl, sekr., Vera Andersson, kassör,
Anna Hallberg, v. ordf., Gösta Dahlberg, v. sekr., Ver
ner Lindberg, studiesekr. Föreningen hade 300 medlem
mar vid årsskiftet och är ansluten till riksorganisationen
PRO, som har 350.000 medlemmar. En stark organisa
tion som håller sig med egen tidning, Pensionären. Gus
tavsbergs Pensionärsförening har många verksamheter.
Utflykter, gymnastik, skogsvandringar och hobby
pyssel, för att nämna några aktiviteter. Allt detta och
mycket mer står att läsa i, ett litet stencilerat blad, som
kom hit till redaktionen.

HYR och KÖP
bilen, båttrailern, släpvagnen

SHELL HEMESTA
tel. 20669

VOLVO SAAB
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INVANDRARVECKA
2-7 maj 1977

I en tid när oenighet och splittring nästan hör till dag
ordningen är det desto roligare att vi här i vårt lilla hörn

. av världen kan glädja oss åt ett så att säga gränslöst
samarbete.

Finska, Portugisiska och Italienska klubben i Gus
tavsberg har nämligen gemensamt tagit initiativet till den
INVANDRARVECKA som med stöd av och i samar
bete med bl. a. kommunen, fabriken, folkparksförening
en och Domus, pågår under hela första veckan i maj.

Ur programmet:
Artistuppträdanden på Gustavsbergsteatern med

både kända och okända förmågor.
Filmförevisningar - Sverigepremiär för vissa filmer.
Konstutställningar.
Utställning om invandrare på fabrikens museum.
Domus erbjuder varor och maträtter, typiska för re-

spektive land.
Aktiviteter i skolorna och mycket, mycket annat.
INVANDRARVECKAN är ett resultat av det sam

arbete som etablerats mellan de olika invandrargrup
perna och deras föreningar.

Syftet är att uppnå ökat samarbete och bättre relatio
ner till både varandra och till den svenska befolkningen.

Karin Garzonio

Land

UTLÄNDSKA MEDBORGARE
vid AB Gustavsberg hösten 1976

Mani. Kvinnl. S:a Därav
tjm

M Kv

Finland
Norge
Danmark
Jugoslavien
Grekland
Italien
Spanien
Turkiet
Tyskland
Portugal
Polen
Frankrike
Amerika
Albanien
Israel
Holland
Korea
Österrike
Australien
Indien
Brasilien
Japan
Thailand

403
4
5

17
3

63
3
1
3
9

1
2
3
2

276
3

20
1

31

17 5
2

4

2
7

679
7
5

37
4

94
3
1
5

16
1
1
2
3
2

2
1

1
3

3
1
1
1
3

S:a 525 347 872

Onsdagen den 21 oktober
1970 kom en grupppå 20ju
goslaver till Arlanda för vi
dare befordran till Gustavs
berg. Birger Andersson,
Conny Rolf och Branco
Stajevic hade varit nere och
valt ut gruppen av arbetssö
kande från staden Vranje i
Makedonien. Bilden får il
lustrera 70-talets invand
ring från ett icke skandina
viskt land.
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Besök av författare
Erik Johansson, författare till den uppmärksammade bo
ken "Fabriksmänniskan", besökte AB Gustavsberg och
tittade också upp på redaktionen, under en stipendie
vecka på Vår Gård.

Har' ni inte läst hans debutbok så gör det, den är äkta
alltigenom. Erik Johansson är ingen tillfällig fabriksjob
bare, som tagit anställning enbart i studiesyfte utan en
mångårig arbetare i industrin. Han känner villkoren och
kan uttrycka sitt kunnande och sina erfarenheter i skrift.

Erik Johansson föddes i närheten av Strängnäs 1914 i
ett statarhem. Familjen flyttade senare till ett järnbruk
där Erik började sitt arbetsliv som minderårig. Han triv
des aldrig, gav sig ut på sjön, hade många olika yrken in
nan han åter hamnade på fabrik där han stannade i
drygt tretti år.

Sin första bok, Erik berättade för oss att hans andra
kommer till hösten, försökte han få tryckt redan 1971 på
Tidens Förlag men fick den refuserad. Den trycktes se
nare på Bohuslänningen AB i Uddevalla och fick alltså
titeln "Fabriksmänniskan", fråga efter den på bibliote
ken.

Flicka med tur
reste till USA

Vi har fått en lokal författare. Adina Eriksson, Tallåsen,
pensionerad sedan 15 år från Målarsalen där hon job
bade i 30 år, har skrivit en bok om sin ungdoms ameri
kanska resa. Den är medryckande och välskriven och
tryckt på Författares bokmaskin i Kulturhuset. Kan
köpas direkt från Adina, som bor på Åsvägen 7, pris 10
kr.

Erik Johansson, författare till boken "Fabriksmänni
skan" besökte även Lisa Larson på hennes atelje.

GV-75, ishockeylag, vann div. III och spelar nästa år i
div. Il. På bilden är glädjen stor i matchen mot Tveta
som slutade 10-1 till de våra. Foto: Leif Andersson.

SAAB- och VOLVOÄGARE!
30-årig branschvana

Original - reservdelar

SHELL HEMMESTA
tel. 20669
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Molntorp lanserar SPARBÅNKEN
Att stora mängder vatten slösas bort vid sköljning av
disk under öppen kran, är väl ingen nyhet. Nu har vårt
företag i vattenbesparande syfte vidtagit en ganska enkel
åtgärd: Genom att placera en gummipropp även i vas
ken, kan denna användas som sköljho. Av säkerhets
skäl har ett bräddavlopp gjorts i diskhon för undvikan
de av översvämning. Man beräknar att en normalfamilj
härmed gör en årlig inbesparing av c:a 60 kbm vatten.
Förhoppningsvis kan nymodigheten också tillföra Möln
torpsfabriken ökad andel av diskbänksmarknaden i lan
det, då samtliga typer av Svensk Standard numera kan
levereras i sk SPARBÄNK-utförande.

Fritidsklubben
Vid GBM-klubbens årsmöte - det sjuttonde - redovi
sades god verksamhet för 1976. Vissa sektioner hade
dock stangerat medan andra lyckats bättre. Beslöts att
intresset för badminton skall kartläggas för ev. bildande
av sektion. Aktiva sektioner finnes redan för konst, kul
tur, boll, friidrott, skytte, fiske, utfärder, skidor, hockey
bockey, volleyboll samt motion. Styrelsen fick följande
utseende: ordf. Evert Stillman, v. ordf. Åke Hedström,
sekr. Håkan Johansson, v. sekr. Ann-Marie Gustavs
son, kassör Inger Avelin, klubbm. Bertil Johansson samt
Bertil Gybrant och Tommy Hägg.

AU, dvs Evert Stillman, Bertil Johansson och Hå
kan Johansson - med Bertil Gybrant som adjungerad
ledamot - utsågs till arrangörskommitte för den
"Motiv-Mölntorp"-tävling som pågår. Tävlingen är in
delad i tre klasser: I. Fototävling, svartvitt. 2. D:o, färg,
samt klass 3. "Fri klass" för teckning, målning, grafik,

Blixtföret vid tävlingen gjorde att kameramannen inte
hann med men klassegrarna gör sig lika bra i sin dagli
ga omgivning, fr v Tage Gunnarsson, Kaarlo Ahoniemi
och Eeli Kuuttinen. Siv Eriksson som vann damklassen
har pryat hos oss men återgått till studier i Kolbäck.

.Klassegrarna i pimpelfiske, fr v Harri Leppälä, Tage
Gunnarsson, Eesa Haarla och Pirjo Ehnlund.

Tre stronga veteraner i väntan på prisutdelningen, fr v
Henry Broström 78, Augustin Sääv och Bror Anders
son båda 72 år.
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akvarell, skulptur, silhuett, textil eller annat egenhändigt
utfört hobbyarbete. Av reglerna framgår att bidragen
skall dokumentera samhället Mölntorp, dess inne
vånare, fabriken, arbetsmiljöer, landskapet, årstiderna
etc. Det typiska eller det ovanliga! Till årsskiftet pågår
tävlingen, varpå en speciell jury avgör den inbördes tur
ordningen i prislistorna. Tre priser - av Gustavsbergs
konstgods - tävlar man om i varje klass,

Skid-KM (det första på fem år!) resulterade i följande
prislistor:

Damer: 1. Siv Eriksson 16.16 min., 2. Pirkko Van
hala 20.32, 3. Ritva Kuuttinen 20.42, 4. Laura Kuutti
nen 22.17, 5. Irja Mylläri 25.19, 6. Päivi Pokela 25.22,
7. Raija Korhonen 26.20, 8. Laila Vanhala 31.04, och 9.
Yvonne Vanhala 31.53. Herrar, seniorer: 1. Tage Gun
narsson, klubbmästare, 14.19, 2. Väinö Ahponen 16.02,
3. Börje Johansson 16.33, 4. Raumo Luoma-Aho 17.00,
5. Markku Kuuttinen 17.17 och 6. Timo Harju 17.36.
Oldboys: 1. Eeli Kuuttinen 16.07, 2. Martti Haarala
16.30, 3. Håkan Hedberg 18.16, 4. Sven-Erik Anders
son 18.40, 5. Almer Blomkvist 20.48 och 6. Seppo Van-

, hala 34.23. Veteraner: 1. Karlo Ahoniemi 15.55, 2.
Gunnar Nilsson 18.19, 3. Tore Andersson 18.29, 4. Ed
vard Eriksson 18.59, 5. Veikko Mylläri 21.02, 6. Alvar

Hannus 21.12, 7. Bertil Johansson 21.41 och 8. Paavo
Ojala 24.42. Banan mätte c:a 3,5 km.

KM i pimpelfiske arrangerades på Mälaren utanför
Sanda-Badet den 19 mars. Ett sextiotal deltagare vägde
in varierande fångster. Bästa resultat, herrar: 1. Tage
Gunnarsson, klubbmästare, 4125 g, 2. Ivar Eriksson
3084, 3. John Ehnlund 2131, 4. Knut Andersson 1368,
5. Rauno Luoma-Å.ho 1106, 6. Veikko Mylläri 1086, 7.
Pierre Thorzen 1045, 8. Helmuth Windzus 1023, 9. Bör
je Johansson 979, 10. Kaarlo Ahoniemi och Rainer
Sandvik 918. Damer: 1. Pirjo Ehnlund 2023 g, 2. Irja
Mylläri 867 och 3. lmpi Pokela 745 g. Familjeklass: 1.
Harri Leppälä 2804 g, 2. Urban Mylläri 2598, 3. Henry
Broström 1884, 4. Mikael Gunnarsson 1699, 5. Anna
Eriksson 1291, 6. Bror Andersson 1220, 7. Jussi Ehn
lund 1044, 8. Ralf Sjölund 960, 9. Augustin Sääv 818
och 10. TorolofBerg 765 g. Knatteklass: 1. Eesa Haara
la 807 g, 2. Krister Blomkvist 722, 3. Ann-Katrin Ehn
lund 721, 4. Dennis Ekberg 720, 5. Peter Thorzen 716,
6. Camilla Carlsson 712, 7. Thomas Carlsson 706 g.

Enligt länsorganet VLT var Mälarisen helrutten:
Lyckligtvis återkom dock alla deltagare välbehållna!

L Johansson

Keramiskt Centrum
ÖPPET: 2 maj-30 september

månd-fred kl. 10-16, förd kl. 10-15

EFTERLYSNING
2 maj-28 maj: Strindberg i skärgården. Blå blomrummet.
2 maj: Invandrare. Informationsrummet.
2 maj: Hemutställningen. Museet.
2 maj: Bevara Gustavsberg. Bruksmiljörummet.
4 juni+I juli: Keramisk utflykt. Blå blomrummet. En utställ
ning om colombiansk keramikfrånförr och nu gjord av kera
mikern Birgitta Watz-Wåreus.
4 juli-25 augusti: Stengods från studion. Blå blomrummet.
Utställning medförsäljning.
1 september: JosefEkberg, en konstnärfrån Gustavsberg. Blå
blomrummet.

Keramiskt Centrum planerar en utställning om JosefEkberg.
Till den vill vi gärna låna följande:

Delar ur serviserna Blenda, Chick och Sol.
Konstverk av Ekberg.
Föremål av konst av Ekberg som finns på kontor och i sam
manträdesrum.
Fotografier av Ekberg.

Kontakta Marianne Landqvist 39100/412, säkrast för
middagar.

23



GUSTAVSBERG

Döda
3/2 Linnea Sofia Sverin, Gustavsgården, 86 år
4/2 Allan Vilhelm Vennerström, Markörst. 10, 67 år

26/2 Erik Gustaf Harald Lundgren, Skärgårdsv. 22, 89 år
5/3 Moses Pergament, Alexandria, Norra Lagnö, 83 år
9/3 Anna Matilda Larsson f. Larsson, Hästskov. 10, 88 år

13/3 Evy Birgitta Edling, Hästhagsv. 5, 58 år .
18/3 Minken Delila Andersson f. Vahlgren, Farsta, 86 år

Födda
9/1 son till Miroslav Zlatanovic o.h.h. Gordana f. Dimitrievska,

Markörst. 7
16/1 Katja Susanna dotter till Reija Sirkka Kyllikki Pasanen, Skyt

tev. 28
19/1 Marie Helen dotter till Bengt Åke Larsson o.h.h. Britt-Marie

Birgitta f. Carlsson, Nelsonst. 4
20/1 dotter till Martti Johani Viinikka o.h.h. Helena Maria f. Puola

kanaho, Skyttev. 9
24/ I Mitro Emanuel son till Raimo Olavi Rahkola o.h.h. Sinnikka

Marjatta f. Manninen, Rutens v. 8
27/1 dotter till Seppo Juhani Joki o.h.h. Anita Hannele f. Roiko,

Björnskogsv. 6
30/l son till Ari Kalevi Koskinen o.h.h. Sirkka Liisa Tellervo f. Kuu

kari, Markörst. 9
30/1 son till Pirjo Tuulikki Yletyinen, Renv. 10

7/2 Thomas Arne son till Gösta Arne Olsson o.h.h. Gunilla Mar
gareta f. Eriksson, Skyttev. 17

13/2 son till Karl-Olof Johan Bergström o.h.h. Britta Ingeborg f.
Enegren, Munkv. 5

13/2 dotter till Raimo Heikki Jooseppi Rajala o.h.h. Anita Tuulikki
f. Perälä, Farsta gärde 20

14/2 Nils Rickard son till Alf Ronny Nyman och Pia Kristina Ro
bertsson, Björnskogsv. 84

15/2 dotter till Gert Olov Gunnar Lundmark o.h.h. Ruth Anna
Lena f. Sandström, Skyttev. 4

15/2 dotter till Pentti Kalervo Hellsten och Satu Ellen Kaarina Nie
melä, Markörplan 3

20/2 son till Lars Lennart Sixten Andersson o.h.h. Inger Annika f.
Gunning, Backstigen 1, Räknäs

24/2 dotter till Anne Christine Hellblom, Värmdög. 2
4/3 son till Eva Gunilla Ryden, Renv. 12

13/3 son till Anneli Irene Hast, Nelsonst. 2
15/3 son till Eero Juhani Kiimalainen o.h.h. Silja Elina f. Ruotsalai

nen, Nelsonst. 6
15/3 dotter till Anna-Liisa Vasankari, Skyttev. 3
17/3 dotter till Kaisa-Leena Huhta f. Rahkola, Skeviks friluftsgård

Vigda
I 1/2 Augusto Ferreira Pereira och Barbro Maria Wejsfelt

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Varje sön- och helgdag firas Högmässa kl 11 i kyrkan (varannan
gång med Herrens Heliga Nattvard, ex. 24/4, 8/5, 22/5). Första sön
dagen i varje månad är församlingens dopdag, då dopet ingår som en
naturlig del i församlingens gudstjänst (ex. 1/5, 5/6, 3/7). Dop för
rättas även vid andra tillfällen efter anmälan till kyrkoherden, tel
30052.
Torsdagar kl 19.30 är det bön i kyrkan och lördagar kl 18 orgelmu
sik.

KONFIRMANDERNA:
Arets konfirmationer kommer att bli helgerna 18-19 maj (Kr. Him
melsfärdshelgen) samt 21-22 maj. Det är ett sextiotal ungdomar
som "går och läser" för sin konfirmation detta läsår. Söndagen den
24/4 är konfirmandernas föräldrar välkomna till en samling i Eke
dalsskolans matsal direkt efter Högmässan kl 11, då vi skall samtala
om frågor inför konfirmationerna.

BARN:
Ännu några veckor pågår som vanligt församlingens barnarbete.
Barnens kyrktimme samlas lördagar kl 10-11 i kyrkan för en stunds
andakt, lektion och pyssel. Juniorerna träffas varannan torsdag kl
18-19.30 på Björnskogsvägen 52 (ex. 21/4, 5/5) samt i Hästhags
skolan (ex. 28/4, 12/5). Barnfilm blir det 12/5 då barnfilmklubben vi
sar "Pippi Långstrump". Lokaler är som vanligt Munkmoraskolan kl
9 och 15 samt Hästhagsskolan kl 16. Barnarbetet avslutas för sam
tliga med en liten testlighet lördag 7 maj.

UNGDOM:
Kyrkans Ungdoms tonårsarbete har 20/4 filmkväll i Ekedalsskolans
matsal kl 18.30 då man visar Astrid Lindgrens "Luffaren och Ras
mus" samt avslutar terminen 5/5 med en gemensam samling med
lngarö KU i Ingaröhemmet kl 18.30 då det blir teater av en grupp
från Ingarö.

MUSIKEN:
Körterminen går mot sitt slut, men än finns det möjlighet för intres
serade att höra av sig (det blir ju en ny termin igen). Tre körer finns:
Barnkör (sankta Ceciliakören), ungdomskör och Motettkören. Alla

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
Tack

Födda

Ett varmt tackför blommor vid Linnea Swerins bort
gång.

Släktingarna

26/1 son till Carl Göran Månsson o.h.h. Anna Birgitta, Gubbdals
väg. 6

26/1 dotter till Jan-Erik Eriksson o.h.h. Maud Agneta, Box 61
18/2 Jenny Maria, dotter till Jan Gunnar Frejing o.h.h. Lena Maria,

Slingerstigen 58
28/2 son till Lars Bertil Lundgren o.h.h. Irma Anita, G. Brunnsväg.

6

Vigda
22/1 Jan Ragnar Buskas o. Pia Kristina Angleborn
19/2 Henrik Edgar Moren o. Eva Birgitta Thormarker

lngarö församling
GUDSTJÄNSTERNA
Söndagar kl 11 firas högmässa i Ingarö kyrka. Tredje sönd. i mån.
nattvard. Helgmålsbön 1:a lörd. i varje månad kl 18.
24/4 kl 18 Vi sjunger tillsammans Nya psalmer och visor.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Barnkören övar lördagar kl 11-12
Barnens kyrktimme varje lördag kl 9.30
Barnfilmklubben torsd. 12/5 kl 18
Teatergruppen samlas varje torsdag kl 16.30
Kyrkans ungdom samlas 21/4, 5/5 kl 18.30

KYRKLIGA SYKRETSEN
välkomnar nya medlemmar. Varannan onsdag kl 13 (27/4, 11/5,
25/5 osv)

TRIVSELKVÄLL
21/4 kl 19.30

GUSTAVSBERG

UPPLYSNINGAR:
Upplysningar om församlingens verksamhet kan fås av kyrkoherde
Hans Ekström, tel 300 52 (gudstjänster, förrättningar, själavård, ar
betskretsen), församlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35,
30052, 08/7422407 (barn, konfirmander, ungdom, studiearbete)
samt av musikdirektör Hans Björklund, tel 08/4049 15 (vard
7.30-8.30) om musiken.

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg och till alla, som
uppvaktade mig med blommor och presenter dagen jag
gick i pension.

Anna-Lisa Persson

Ett varmt tackför vänlig hågkomstpå min 50-årsdag till
fabriksledning, arbetskamrater, släkt och vänner.

Gunnar Johansson

Ett varmt och innerligt tack till arbetskamrater på Fle
minggatan och VVS-kontoren samt till AB Gustavsberg
och KFför uppvaktning på min 60-årsdag.

Sonja Lindgren

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 70-årsdag.
Elsa Löfdal

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg, förmän och ar
betskamrater, släkt och vänner för uppvaktning med
blommor och presenter vid min pensionering och på min
65-årsdag.

Malkolm Olsson

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning med anledning av
min födelsedag.

Harald Olsson

tre körerna övar i ett "eget" litet körhus på Skärgårdsvägen 5 Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
("Bleket"). Intresserade kan höra av sig till musikdirektören och kör- S . R
ledaren Hans Björklund, tel 08/404915. tig agman
Söndag den 24 april kl 18 är det en musikgudstjänst i kyrkan då man
framför "Missa Brevis" av Haydn samt verk av Mozart. Motettkö-
ren, solister och stråkar medverkar. Den 8 maj gästar Motettkören
S:t Thomas kyrka i Vällingby med dessa verk.
Pingstdagen, 29/5, avslutar körerna sin verksamhet med framträ
dande i kyrkan. UTFLYKT FÖR PENSIONÄRER

anordnas av kyrkliga arbetskretsen måndagen den 6 ju
ni. Avfärd med bussar från kyrkan kl. 11. Beräknad
hemkomst kl. 16.

Anmälan senast tisdagen den 24 maj till Kerstin
Lundberg, tel 308 57 eller pastorsexpeditionen tel
300 52.
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PÅ LÄ1T SVENSKA.
Invandrare på Möte:
"VI MÅSTE FÅ BÄTTRE PROGRAM!"
Invandrar-dags i TV 2 är som ett billigt smycke, vackert
.utanpå men tomt inuti. Programmet handlar inte alls om
de problem, som invandrare har. Så sa publiken på
Immigrant-Institutets möte om Sveriges Radio och in
vandrarna.

Mötet var i ABF-huset i Stockholm. Cirka 40 perso
ner från olika invandrar-organisationer talade med an
svarigt* folk från radio och TV. Vanliga svar på kritiken
var: Vi har för lite folk på redaktionen.* Vi hinner inte
göra de program, som ni vill ha. Eller: Sändningstiden
ska räcka till alla program. Därför får vi inte sända på de
tider, som vi vill ha.

Folket från Sveriges Radio hoppas, att lokal-radion*
ska ge invandrarna en del av de program som de vill ha.
Lokalradion startade sändningar i en del distrikt den 14
februari. De andra distrikten startar undan för undan
(först ett, sedan ett etc.)

Finns det en språk-grupp på 2 000 personer i ett dist
rikt, då ska man kunna göra program på den gruppens
språk. Men lokalradion har för lite pengar. Det är bäst
att invandrarna talar om, att de vill ha program. Det
bästa är att tala med chefen för lokalradion i det di
strikt, där man bor. Man kan få adressen till honom/hen
ne från Sveriges Lokalradio AB, Box 556,10127 Stock
holm. Tel. 08/22 98 00.

Här är några rdster från motet:
Eeva Lindh, radions finska redaktion: Lyssnarna mås
te kontakta oss oftare. Vi hinner inte kontakta lyss
narna, för vi har för lite folk på redaktionen.
En person i publiken: Det finns en radio-utredning."

Men hur ska man kunna program för invandrarna? Han
fick svaret att man måste påverka de politiker som sitter
i utredningen. Den ska komma med förslag i sommar.
Invandrar-organisationerna kanske kan påverka beslu
ten, om de får förslaget på remiss.*
En turkisk deltagare: 70 procent av turkarna i Sveri

ge kan varken läsa eller skriva. Och så sänder TV 1 pro
gram med turkisk text för dem!
En jugoslavisk deltagare: Språket i de jugoslaviska

programmen är inte bra. Vi vill att våra barn ska få höra
ett bra språk.
Andra rtister urpubliken: Varför kan inte TV visa fler

program från våra länder? Tänk så många engelska och
amerikanska filmer man visar! Radion kunde spela fler
skivor från t. ex. Grekland och Italien och Jugoslavien.
Radiofolket svarade: Vi har kontaktat fler "nya" län

der. Men det tar lång tid, innan man får fram program

på det sättet. Den som vill höra mer musik från hemlan
det kan kontakta Hasse Linder, chef för radio-under
hållningen, eller Marie Selander, musikproducent på ra
dion. Adressen är Sveriges Radio, 105 JO Stockholm.
Tel. 08/63 1000.

Jag vill fråga
FÅR JAGHA KVAR PUT*?
Jag har permanent uppehållstillstånd. Jag ska kanske
börja arbeta på ett dotter-företag* till det företag där jag
arbetar nu. Dotterföretaget ligger i ett annat land. Får
jag ha kvar PUT, om jag arbetar där i ett eller två år?

"Jag vet inte!!

Ja, ska du bara vara borta ett eller två år, då får du ha
kvar PUT. Men flyttar du från Sverige för att stanna i ett
annat land och inte komma tillbaka? Då får du inte ha
kvar PUT.

Det är bäst att du talar med Invandrarverket, innan
du åker. Adressen är Statens Invandrarverk, Box 6113,
60006 Norrkåping. Tel. 011/108800.

*ORDET BETYDER
"publik -en -er = de människor, som ser på t. ex. en teater-pjäs eller
en fotbollsmatch.
*ansvarig Han är ansvarig för det här = han ska sköta det här.
"redaktion -en -er= de som arbetar med att t. ex. skriva artiklar och
fotografera på en tidning eller radio-TV.
*loaklradio = radioprogram för delar av landet, inte för hela landet.
*radioutredning -en = en arbetsgrupp som utreder (undersöker)
frågor om tider, program, kanaler etc för radio och Tv.
*på remiss Vi har förslaget på remiss = Vi har fått ett förslag för att
läsa det och säga vad vi tycker om det, innan man bestämmer hur det
ska bli.
*PUT (permanent uppehållstillstånd) En utländsk medborgare kan
söka PUT efter ett år i Sverige med uppehållstillstånd och arbetstill
stånd. Den som har PUT måste gå till polisen vart tredje år för att få
en stämpel (ett bevis). Man måste göra det för att myndigheterna ska
veta, om man bor kvar i Sverige. Den som har fått PUT, får ha kvar
det, så länge han/hon stannar i Sverige.

PÅ LÄTT SVENSKA
BLIR DYRARE

På lätt svenska blir dyrare från den 1 april. Då kostar det 20
kronor (nu 15 kr) per år att prenumerera på tidningen. Priset
på Invandrartidningarna på andra språk går också upp med 5
kr då. En prenumeration till utlandet kommer att kosta 40 kr
per år.

Stiftelsen Invandrartidningens styrelse har beslutat det här.
Tidningen måste höja priserna, för att kunna fortsätta som ti
digare.
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Våga Själv
Bra karl vågar art klara sitt hår sjålv, bra kvinna vågat
också sill hår själv. Lätt gjort - med bra tillbehiir och
dc./71111s på Domus.

Bärbar hårtork
Hugin 115:-
K all uti och tv,l varrncliigcn.
330 W. Griin eller röd.

Hårvårdsset Hugin 98:-
Td v.irmeliigen. 250-500 W. Kam.
borste och fön munstycke. Gul. grön
eller röd.

Varmluftsborste Hugin 89:-
Kammar. formar och torkar l:ill och tunt h:ir
Lang modell. Med kam och rundborstc . .\IXI \\
Gul. grön eller röd.

Handhårtork Hugin 89:-
Uppsuiuningsfot och löruuun
stvckc. Tva v.irmcf.iacn
SÖ0-800 W. Gul cllc~- röd
Handhårtork Hugin 225-400 W 69:-

Hårvårdsset Hugin Exklusiv 139:-
har hiiL! effekt - .12:i/(,:ill \V. d.irför torkar harct snabbare. Med
k:1111. rundborstc. iönmunstvck« och "locktang" plus motordel.
Ci ul. griin ctlcr rild

Ånglocktång Hugin 56:- ord pris 6'.J-
7'kd l'TC-clcn1cnt. Kan anslut,1s till s;i\'iil 110 som 220 V Vrid
bar: sl:iddfastc. (jul,griin eller riid
Fi1111.\ iiH·n utan ånga 56:-

Extrapriser
t.o. 111

Hårläggning Helena · Hektor 6:25
Pass:ir alla har 2.5 dl. Ord pri, ?-.1,

Hårborste 7:90
sk l,i11h,1rs1c ( lid 1iri, 11 7,

"'DOMUS
Hårborste 2:90
sk l"iinhorstc Ord pri, 7:1:i



SPARBÄNKEN!
DISKBÄNKEN SOM KAN
SPARA60.000 LITER
VAUENVARJEÅR!

Om du har som vana att skölja disken under
rinnande vatten har du en veritabel syndaflod i
köket. Och du är i gott sällskap med halva
svenska folket. Diskmaskin har bara 13% av
hushållen. Men även där diskar man en hel
del för hand vid sidan om.

I det stora flertalet familjer diskar man alltså
för hand. En tvåbarnsfamilj med mamma
hemma kan beräknas göra det i genomsnitt 30
minuter per dag. Med lagom vattenstråle för
sköljning över vasken går det åt nästan 80.000
liter uppvärmt vatten på ett år! Ett magnifikt
slöseri som kostar stora pengar och misshus
hållar med energi och vattenresurser.

SEXÅRS BAD
Om man i stället sköljer i stillastående vatten
gör man av med ungefär 20.000 liter till ett års
disk och förspolning. Besparingen blir hela
60.000 liter. Den vattenmängden skulle faktiskt
räcka att fylla ett badkar en gång i veckan i mer
änö år.

MOT BESTÄMMELSERNA
Någon är kanske redan medveten om det här
slöseriet. Man sätter en plastbalja i vasken.
Eller fyller upp sedan man täppt till silen med
"gummitallrik" som finns i marknaden. Men
detta strider mot bestämmelserna i den sk
VA-byggnormen. Diskbänken har ju inget
bräddavlopp, dvs ett "avrinningshål" som på
tvättställen. Därför ska vasken hållas öppen så
att vattnet kan rinna rakt igenom. Annars ris
riskerar man översvämning med besvärliga
vattenskador som följd. Det radikala är därför
att göra om diskbänken. Det är just vad
Gustavsberg har gjort.

NU KOMMER SPARBÄNKEN!
Från och med nu kan alla våra diskbänkar och
insatslådor levereras med bräddavlopp. Och
"inbyggd skölj balja" genom att vasken går att
stänga utan risk. En sådan diskbänk ska du ha
när du bygger nytt eller bygger om. Då kan du
spara 60.000 liter uppvärmt vatten per år. I ett
enda hushåll. Det betyder 400-500 kronor mer
i plånboken.

ÄNNU BÄTTRE
Redan förut hade Gustavsbergs diskbänkar
många fördelar. Mjuk, elegant form, överläg
sen ljuddämpning och praktiskt vattenlås med
färdig diskmaskinanslutning. Nu är bra disk
bänkar bra mycket bättre ...

r;i;;-mig7-r:g-;:s~;;;-------
I om Sparbänken.

II Namn: _

II Gatuadress:

I Postadress: _

I Posta kupongen till , II AB Gustavsberg, Box 12159, 102 24 Stockholm I

l~-~~-QY§.I.~~E,B:_Q J
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