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har nu bedrivit sin verksamhet i över ett år. Om eller hur
vi lyckats är inte skrivaren rätt man att uttala sig om.

Bokutbudet från Litteraturfrämjandet har många
glädjande nog utnyttjat. Vi har haft några lyckade kväl
lar på både Operan och Dramaten, både i salongen och
bakom kulisserna. Våren hälsades i både ton och tal på
Skevik, brasan brann och raketer sköt mot skyn. Mid
sommarafton, restes stången på ängen framför Skeviks
grottan, barnen och föräldrarna dansade till dragspels
musik och med lekledare och dansare från Nacka Hem
bygdsgille.

Idrottsidan har varit flitigt i elden. Våra duktiga fin
ländare har oftast placerat sig på framskjutna platser.
Var de än uppträder, är de en prydnad för vår klubb.
Volleyboll, hockey-hockey och fotboll är i gång i olika
serier. Vi spelar tennis både internt och externt. Fabriks
mästare har korats i terränglöpning både i lag och indi
viduellt. Mästare Björn Nordin.

Vi har besökt Furuvik, två hela busslaster. Vi stanna
de till i Skebo bruk, där vi mottogs vänligt, informera-
des och visades runt. .,
Framför oss ligger program som vi hoppas på. Vi ha

de tänkt bjuda in en författare och skådespelare till ett
par kvällar i Kyrksalen. Till dans vill vi bjuda upp en
gång i höst. Julfest står också på programmet. Bilrally
tillsammans med MHF och kommunens Trafiksäker
hetskornmitte den 30 oktober.
Får vi snö kör vi fabriksmästerskap i skidor, indivi

duellt och lag. Glädjande är att våra damer börjat att ak
tivera sig. Bridge och schack står också på program
met. Vi ser framåt och vår målsättning är att skapa en
meningsfull och berikande fritid, som ger oss både fy
sisk som andlig spänst.

Åke Blomberg
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Detta nummer av tidningen Gustavsbergaren kan lik
nas vid den näst sista versen i en ganska nöjsam gustavs
bergsvisa. Bara ett mindre underverk kan rädda denna
säregna produkt när vi i redaktionen går i pension vid
årsskiftet. Gustavsbergaren i sin nuvarande form för
svinner av allt att döma och kan möjligen fortleva som
en årsbok. De ekonomiska förutsättningarna för fort
satt utgivning av tidningen finns inte. Vi får vara tack
samma för det som varit. Gustavsbergaren har till över
vägande del bekostats av AB Gustavsberg och resurser
na skall nu koncentreras till personaltidningen Ankar
nytt.

När tidningen, liksom redaktionen, går i pension, har
den utkommit i 35 år. Den som har sparat alla årgångar
har en rik källa att ösa ur av levande gustavsbergshisto
ria.

Det är kanske inte så mycket skrivet om makthavare,
men om hårt arbetande människor kring Farstaviken,
om fritidsaktiviteter, föreningsliv, idealitet, dammfarliga
arbetsplatser, framgångsrik kamp mot silikosen och de
gamle har berättat minnen från mer än hundra år bakåt i
tiden.

Läser man igenom årgångarna, och det är en fascine
rande läsning, får man inte en fullständig bild av sam
hället Gustavsberg, men många pusselbitar att foga
samman, som berättar och belyser olika områden. Ibland
har tidningen skickat utlöpare mot Värmdö och lngarö

och hämtat informationer av ny och äldre skärgårdshi
storia.

Vi skall inte gråta över att tidn. Gustavsbergaren går i
vila, utan arbeta för att den återuppstår när tiden är mo
gen och klimatet vänligare.

I detta nummer är det naturligt att vi börjar med gus
tavsbergaren Josef Ekberg, som äntligen fått sin utställ
ning i Keramiskt Centrum, i den vackra Blå blomsalen.
Utställningen visas för grupper, på beställning även un
der vintern, se den, den är verkligen sevärd.
Rekordmånga avtackningar har vi i detta nummer.

Det är inte minst beroende på att Hushållsporslinsfabri
ken samlar sina långtidanställda pensionärer till gemen
sam avskedslunch en gång per år.
Tage Danielsson och Gösta Ekman i spetsen för ett

inspelningssällskap drog in på HPF i mitten av oktober.
Vårt bilduppslag visar med en rad festliga bilder hur det
kunde ta sig ut på verkstan några vanliga arbetsdar.

Handikappsymposiet, som hölls i september i Hygi
enrummet, Keramiskt Centrum, har fått sitt uppslag på
sidorna 12 och 13.
På sidan 10 och 11 har Hilding försökt att illustrera li

te av kvällsfliten i våra trakter. Det är en imponerande
och inspirerande mängd aktiviteter. Inte bara TV-hör
nan här inte!
Detta och alla de gamla märkena finns i höstnumret

1977, vi ses i julnumret, ha det så bra.
Red.
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JOSEF EKBERG
en gustavsbergskonstnär

Av Marianne Landqvist
Vintern 1976-77 gjordes en totalinventering av Ek
bergs-gods på Keramiskt Centrum. Vi fotograferade,
katalogiserade och iordningställde cirka 200 föremål,
som dittills "legat i träda". Vi fann att den mångsidiga
kollektionen skulle hålla för en utställning. För komplet
teringar och insamling av fakta kontaktades allmänhe
ten genom upprop i lokaltidningar och vidare kontakta
des Josef Ekberg närstående personer.
Den 2 september öppnades utställningen i Blå-blom

rummet på KC och många, framför allt gustavsbergare,
kom dit. Utställningens titel, "Josef Ekberg - en gus
tavsbergskonstnär" framhåller dels att han var en in
född gustavsbergare, dels att han i dag är den konstnär,
som blivit gustavsbergarnas "egen". Under de två må
nader som utställningen stått, har vi fått kontakt med
många personer, som har fina Ekbergs-pjäser i sina hem.

Sammanfattningsvis ger utställningen en samlad bild
av en skicklig hantverkare och konstnär, som kom i
kläm mellanjugend och den vackra vardagsvaran, d.v.s.
mellan Gunnar G:son Wennerberg och Wilhelm Kåge.
Ekberg var känd för gustavsbergarna, men vi ville väc
ka allmänhetens intresse för en formgivare, som kom
ifrån en industriarbetarmiljö och som utifrån egentli
gen aldrig betraktats som en "riktig" konstnär.

Fadern Bernhard Ekberg arbetade som porslinsmå
lare från 1840-talet till mitten av 1880-talet. Han var
även klockare, musiker och tusenkonstnär. Bernhard
Ekberg var gift två gånger och en av sönerna i det första
äktenskapet hette Arvid. Han arbetade som mönster
tecknare och ritade bl a dekoren "Wexiö". BrödernaDa-

Överst: JosefEkberg och Gunnar G:son Wennerberg ar
betar med vaser i sgraffitopåfabriken 1895. Foto:Fred
rika Gimberg.

Mitten: SigneEnglund, Sigrid Gehlin och JosefEkberg i
ataljen 1938.

Nederst: Maja och Börje Ekberg besökte utställningen i
september.
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niel och David arbetade i fabriken som porslinsgjutare
och var båda aktiva inom 'teater- och musiklivet i Gus
tavsberg. Brodern Simon slog sig ner som bagare i När
ke och systern Judit gifte sig. Josef gifte sig år 1900 med
porslinsmålerskan Elsa Pettersson och de fick två barn,
Iris och Börje. Dottern var sekreterare hos Hjalmar 01-
son (VD 1937-1969) och hade måleri som hobby. So
nen Börje utbildade sig till dekoratör och har i hela sitt
liv som hobby sysslat med linoleumtryck, måleri och
teckning. Han har inte varit verksam vid fabriken.
Josef, som föddes 1877 i faderns andra äktenskap

blev medlem i en familj med konstnärliga intressen och
traditioner. Redan i 18 års-åldern fick han börja som
elev hos Gunnar G:son Wennerberg. Samtidigt ritade
och målade han som hobby och sände in sina alster till
Hermods Korrespondensinstitut för bedömning. Hos
Wennerberg lärde han sig sgraffito-tekniken och fick sä
kert även lära sig mycket om färg och form. När Wen
nerberg slutade 1908 blev Ekberg fabrikens ledande
konstnär och fick resa utomlands, bl a till Tyskland.

1909 deltog han i Gustavsbergs monter på Stock
holmsutställningen med en serie vaser med handmålade
växtmotiv. Pjäserna doppades före glaseringen i syra,
vilket gav en svagt utfluten effekt. I pressen kunde man
läsa: " ... möter man det nya namnet Ekberg, som man
kan .önska god fortsättning utan att dock intressera sig
något närmare för hans alster på denna utställning ..."
(Svenska Folket 17 juli 1909) samt följande i Svenska
Morgonbladet 8 juli 1909: "En annan framstående ar
tist på Gustafsbergs afdelning är Josef Ekberg, som bl a
gjort några intressanta fajanser i svart glasyr med un
derliggande, svagt framträdande mönster. Han förstår
också att behandla jasper i ett nytt effektfullt maner. I
stället för att som vanligt utföra hvita reliefer på den blå
färgade massan, har dekoren här frambragts genom ra
dering i en blå skorpa med underliggande hvit botten."

Överst: Ett rikt urvalpjäser i sgraffito i olikafärger visas
vid den vackrafönsterväggen i Blå-Blomrummet.

Mitten: Ekbergs handmålade affischerfrån 1920-talet.

Nederst: Dessapjäser visadespåBaltiska utställningen i
Malmö 1914.

5



l
På utställningen visades förutom Wennerbergs ~ch

Ekbergs alster även keramiska föremål av konstnärin
nan Beata Mårtensson-Brummer. Hon var anställd
1908-1910 på Gustavsberg. Om henne skrev DN den 11
juli: " ...krukor och pytsar i alla möjliga former, de fles
ta bussigt fasta och utan alla onödigheter i konturerna.
Ytorna är sedan dekorerade för hand ...". Dekoren är
stram med växt- och blomstermotiv och förebådar en
teknik som Ekberg använde sig av åren 1913-1914.

Vad resenscenten i Svenska Morgonbladet syftade på
när han skrev"... radering i en blå skorpa ... " är sgraf
fito-tekniken. Det är en gammal teknik med rötter i för
historisk tid. Dekoren utförs i sin enklaste form på föl
jande sätt: Pjäsen doppas först i en täckande glasyr, som
får torka. Därefter doppas pjäsen åter i en glasyr i avvi
kande färg. När denna torkat, skissas mönstret med en
nål och därefter skrapas önskade delar av den övre gla
syren bort. Man kan även använda flera färgglasyrer.
Ekberg utvecklade framför allt under 1920- och 30-ta
len en egen typ med matt glasyr som blev mycket popu
lär. Mattheten fick man fram genom att efter glattbrän
ningen torka pjäsen med en trasa, indränkt i saltsyra
amoniumfluorid.

På Baltiska Utställningen i Malmö våren 1914 domi
nerade Ekberg i Gustavsbergs monter. Vid sidan av ho
nom visades föremål av konstnärinnan Elsa Engeström
(på Gustavsberg 1912-1916). Båda hade gjort sten
gods- och flintprodukter med sgraffito-dekorer eller
handmålade med tjock engobe (täckande tlasyr). Ser
man Ekbergs pjäser separata, utan jämförelser med
Wennerbergs sena stengods, framstår de som självstän
diga och kraftfulla, både i form och dekor. Det var sista
gången Ekberg framträdde offentligt, innan Wilhelm
Kåge tog klivet in i fabriken. Som bekant utsattes Gus
tavsberg för stark kritik från Svenska Slöjdföreningen,
som genom sin sekreterare Erik Wettergren kunde kon-
statera att Ekberg och Engeström" enbart följt Wen-
nerbergs stil med opersonlig trohet ".

När Wilhelm Kåge 1917 kom till Gustavsberg, be
traktades han omedelbart som konstnärlig ledare och
Ekberg fick träda tillbaka. I sin atelje utvecklade nu Ek
berg den sk "lysterkeramiken", som på 1920- och 30-ta
len skulle bli hans specialitet. Själva tekniken användes
på Gustavsberg på 1840-talet och kom från England.
Därifrån köpte också Ekberg glasyrerna, som lades på
oftast handmålade dekorer. Sist smyckades föremålet

med kanter och mönster i guld. Vid sidan av den unika,
av Ekberg själv signerade produktionen, fanns från slu
tet av 1920-talet den sk "Ekbergsfajansen"..Den gjor
des i serier på hans atelje, där han som medarbetare ha
de Signe Englund och Sigrid Gehlin. Kollektionen be
stod av vaser, pennställ, ljusstakar, fat .m m och kunde
fås i olika lysterfärger, gult, blått, rosa och grönt. Mate
rialet är inte "fajans" utan flintgods. Produktionen upp
hörde vid Ekbergs död 1945.

Som en verklig kontrast till den glittrande lysterkera
miken, framstår Ekbergs stengods från 1925-1927. Med
sina robusta former och sparsamma dekorer visar de på
en sida hos Ekberg som aldrig förut kommit fram. Des
sa föremål har inte ställts ut på någon utställning tidiga
re och kompletterar bilden av honom som en konstnär,
som, trots ointresse från den konstnärliga ledningen, för
sökte vidga sitt keramiska register.

I redogörelsen för vad Ekberg åstadkom får man inte
glömma de idag så populära minnestallrikarna, som han
komponerade till Olympiaden 1912 och Stockholm
1913. Gustavsbergs-tallriken från 1911 med de tre trä
den i förgrunden är idag en klassiker, som nytillverkats i
samband med fabrikens 150-årsjubileum 1975. Som ser
vismönsterritare har han 1908-1910 signerat skisser till de
korerna "Sol", "Chic" och "Blenda", som alla har sen
jugends täta blomsterslingor och mer än något annat pe
kar bakåt på Wennerberg.
Josef Ekberg var som sin far mycket aktiv inom före

ningslivet i Gustavsberg och då framför allt inom "Klub
ben". Där spelade han teater, målade fonder till teater
föreställningar och ritade affischer. På utställningen vi
sas 6 affischer från 1920-talet som kallar till olika före
drag på kommunalhuset.

Måleri och annat fritt skapande hade han som hobby
hela livet. På utställningen visas en samling akvareller
med motiv från Gustavsberg och skärgården. Dessa har
vi fått låna av sonen Börje Ekberg, Karlstad. Ofta for
han ut med färger och staffii tillsammans med kamraten
gravören Calle Pettersson och fångade lyckliga som
marstämningar från bl a Sandhamn. Motiv från Gus
tavsberg använde han ofta till linoleumsnitt och olje
målningar, varav flera ägs av Kulturnämnden och häng
er på olika institutioner och kontor i Gustavsberg.

Utställningen kommer att stå kvar ungefär till års
skiftet, då vi flyttar över flera av pjäserna till den perma
nenta "Ekbergs-montern" på Museet.

Håll naturen ren!
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Många gick
• • • I oz pension z ar
LYYLI BOMAN, har arbetat här i 14 år. Hon var tidi
gare herrfrisör hos Gunnar Fall. På SPF jobbade hon
som vitkontrollant och glaserare, men kom senare över
till PLF, som formsprutare och den sista tiden arbetade
Lyyli på efterbearbetningen.

Ytterligare en av våra trotjänare har gått i pension.
LENNART ELOVSSON med sina 32 tjänsteår har slu
tat. Lennart förknippar man gärna med Plastfabriken,
där han haft olika arbetsuppgifter sedan mitten av fyrti
talet. Hans fritidsintressen är en tillgång nu, och kanske
framförallt stugan i Skåne där han trivs speciellt bra.
Lennart är också en passionerad fiskare och tillhör dess
utom Scenstudions flitigaste aktörer.

ANNA-LISA WIJNJA har arbetat här ett tiotal år. Den
mesta tiden på Plastfabriken, Ornaminavdelningen. Alla
tre önskas en angenäm pensionstid.

TORE NORDIN lämnade sin tjänst med pension den
23 september 1977. Han har inte varit direkt anställd vid
AB Gustavsberg utan har som arbetsledare hos rören
treprenören Color-Celsius lett en montörsgrupp place
rad vid vårt företag i 22 år. Även uppdrag som hans fir
ma haft i samhället under denna tid har han varit ar
betsledare för. Hela sitt verksamma liv har han ägnat åt
rörbranschen med uppgifter inom en mängd olika indu
strier, även olika KF do.
När han nu gått i pension blir det säkert torpet i Små

land och sin hustru, han ägnar sin mesta tid. Tore Nor
din, som under åren blivit ett 'bekant ansikte i Gustavs
berg önskas lycka till med sin pensionstid.

Lyyli Boman, Lennart Elovsson,
Anna-Lisa Wijnja.

Foto: Leif Andersson.

Tore Nordin.
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Gunnar Andersson, Marina Pilotto, Ingrid Engströmer, Sigrid Svenson, Ingeborg Jönsson, Linnea Botters, Nanny
Johansson, Kalle Nyman.

HPF tackade 8 Jö·r 190 arbetsår
Den trettionde oktober var det stor avskedslunch på
Strandvik för Hushållsporslinsfabrikens avgående pen
sionärer. Arets pensionärer var till antalet tio men två
hade förhinder och avtackades senare. Fabrikschefen
Gösta Westh, förmän och Conny från personalavdel
ningen var eniga om, att saknaden skulle bli stor efter så
mycket kunnande och arbetsglädje, som nu lämnade fa
briken. Gösta Westh sade i sitt tacktal, attjust dessa åtta
representerade en sammanlagd arbetstid av etthundra
nittio år. Av detta kan man förstå att det inte var fråga
om "hoppjerkor" här inte. Alla önskades en skön och gi
vande pensionstid och alla var välkomna att besöka sina
gamla arbetsplatser när lusten föll på.

Vår fotograf, Leif Andersson, ställde upp alla åtta
med blommor och blader och resultatet syns ovan.

GUNNAR ANDERSSON kom till HPF 1969. Gun
nar har varit ugnsarbetare och slutar nu med förtids-

pension på grund av sjukdom. Han är gammal "spårvä
gare" och har också arbetat sju år som bevakningsman.

Många av oss känner och minns Gunnar som diskus
kastare. I den sporten tillhörde han i slutet av 50-talet
stockholmseliten.

MARINA PILOTTO står närmast Gunnar på bilden, är
också förtidspensionerad. Marina kom till fabriken 1953
och har "henklat" samt arbetat på "Cromo". Hon slu
tade redan i april och har haft sommaren på sig att vän
ja sig vid "friheten".

INGRID ENGSTRÖMER kom hit redan 1943 och har
efter barnledighet kommit åter till fabriken och kan visa
upp en sammanlagd arbetstid av tjugosex år. Ingrid har
arbetat på "Cromo" och gick i pension vid årsskiftet, till
glädje för barnbarnet som får rå om mormor hela dagen.

8



SIGRID SVENSON, stockholmstjej, har ett långt för
flutet på HPF. Kom redan till fabriken 1929 och stan
nade till -42 och blev hemma hos sin man och sina två
flickor till -58 då hon kom åter. Sigrid har arbetat på
"Ben" mesta tiden och nu har hon gått i pension och
lämnat HPF för gott. Hon har en sammanlagd arbetstid
av trettiotvå år.

. INGEBORG JÖNSSON kommer från Ljusdal, börja
de här 1945 och slutade i september med ålderspension.
Hon har "henklat" och "klistrat" på "Flint" ända fram
till -59 då hon kom till Konstavdelningen. Där har hon
hjälpt Alice med polering, packning och exp.-arbete.
Många av oss känner Ingeborg från den tiden.

LINNEA BOTTERS började här 1972 och slutade i
september i år med förtidspension på grund av sjuk
dom. Linnea har jobbat som glaserare och silk screen
tryckare. Innan hon kom hit var hon anställd vid Gjest
vagns bilfirma.

NANNY JOHANSSON, värmländska, kom hit 1949.
Hon slutade här redan förra året men var förhindrad att
närvara vid avtackningen 1976. Har arbetat på "Cro
mo" och på avdelning 12 som "dammare".

KALLE NYMAN, välkänd gustavsbergsprofil, kom hit
från Söderala, 1939. Kalle har jobbat vid dekorugnen
och på "steatit" men när tillverkningen av elporslin slu
tade 1968, flyttade han över till Packboden som service
man. Nu när Kalle gått i pension och har båten i sjön går
ingen fisk säker och blir det tid över sysslar han med
Höjdhagentäppan. Vi på red. instämmer varmt i tacket
för de nära tvåhundra arbetsåren och i önskan om god
hälsa och många rika är.

Herman Fall

Åter har en av våra veteraner och "porslinare" gått i
pension. HERMAN FALL med 52 anställningsår av
tackades den sista september av arbetskamrater och
chefer. Herman började som springpojke åt sin far, tall
riksformare Oskar Fall. Han avancerade till storgods
formare och blev så instruktör på HPF. Den senare
sysslan hade han till i början på 1961 då hans hälsa
tvingade honom byta arbetsuppgift. Sedan dess har han
med den äran skött våra register på postavdelningen och
sett till att förskottslistor m. m. kommit fram. Herman
får nu ägna sig åt sitt nya hus i Hemmesta och barnbar
nen och myntsamlingen ser nog till så han inte blir syss
lolös. Vi önskar en fin pensionärstid!

ELIS ANDERSSON, rörmokare på Fastighetsförvalt
ningen, slutade med pension den 31 augusti efter mer än
45 års anställning.

Elis har blivit en känd och efterlängtad räddare när
rören läckt, kranarna runnit, vid stopp i badrummet, el
ler vid andra besvärligheter, som tarvar en god yrkes
man på rörsidan.
Det kan bli synd om älgarna i skogen framöver. Elis

är en storjägare och kutar gärna ut i skogen och siktar
på storvilt under älgjaktstiden.

Han får också mer tid för hustru Anna och barn och
barnbarn. Vi önskar lycka till med en verksam och sti
mulerande pensionstid.
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Här får ni lite av allt det man kan syssla
med i Gustavsberg med omnejd om man inte
föredrar att sitta framför TV-apparaten
varje kväll.
Om vi börjarfrån vänster så visar denför
sta bildenflamskvävnad, ledare Birgit Fors
berg. På nästa bild leder Vilhelm Samuels
son, Gustavsbergskiiren.
Längst till häger är det båtbygge på gång
på Kattholmen, ledare Björn Ubbe.

Till vänster här bredvid är det trevligt värre
på familjegymnastiken i Munkmora.



Längst ner till vänster lär Anita Englund ut
sykonst till en manlig deltagare.
Bredvid bilden från sykursen är det textil-~
tryck som arbetasfram med lust ochflit, le-
der gör Anita Malin.
Till höger är det fråga om gammaldans i
Scenstudions regi.
Nedan över Ö-gruppen under ledning av
Håkan Lund och sista bilden till höger är
från en av keramikkurserna på Katthol
men. Sara Hall var ledare denna dag.
Foto och layout: Hilding Engströmer.
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Här ser ni deltagarna i paneldiskussionen,fr v: Marie Lindgren- Gustavsberg, Tuula Carlsson- Handikappforbun
·dens Centralkommitte, Sven-Olof Brattgård- avd. för handikappforskning, Göteborgs universitet, Susann Fors
berg- Handikappinstitutet, Ordf. Bo Broms AB Gustavsberg, Gunnar Johansson- De Handikappades Riksförbund,
Hans Örnhall- Statens Planverk.

Handikappsymposiet
Som vi redan berättade i förra numret av Gustavsberga
ren hade vi i Gustavsberg på Keramiskt Centrum inbju
dit till ett symposium den 7 september för att med han
dikapporganisationerna, representanter för myndighe
ter, forskningsinstitutioner och press diskutera: "Hur
skall morgondagens hygienrum för handikappade se
ut?" Symposiet var välbesökt. Här följer en utförligare
redovisning av föredragen, som gav många intressanta
upplysningar om ämnet. Under dagen diskuterades se
dan de frågor, som togs upp i föredragen.

Bo Broms hälsade deltagarna välkomna och betona
de att detta inte var en uppvisning av nya produkter.
Vad Gustavsberg ville var att diskutera frågeställningar,
få synpunkter och diskutera våra egna försök, resone
mang, tankar och lösningar. Vi tyckte att den föränd
ring av byggnadsstadgan som nyligen genomförts (även
nya bostäder ska göras tillgängliga för besök av rörelse-

och orienteringshindrade) gjorde en sådan här diskus
sion aktuell. Bo Broms hoppades på en givande diskus
sion.
S-O Brattgård framhöll bl a att när man planerar för

handikappade måste man ta hänsyn till alla handikapp
grupper, eftersom alla har skiftande krav. Men vid pla
nering blir rullstolen den dimensionerande faktorn. Det
viktigaste kravet är kravet på utrymme, eftersom det kan
vara omöjligt att flytta väggar efteråt. Utrustningen ska
kunna ändras och förbättras efter behov.
Hans Örnhall talade om innehållet i nya byggnads

stadgan, klar i juli 1977, som skall tillämpas 1978. Den
innebär t ex att för att få byggnadslov för nybyggnad av
permanentbostad måste denna vara tillgänglig för han
dikappade. Den skall fungera vid besök och tillfälligt bo
ende samt efter ändring även för permanent boende.

Bengt Lundqvist, AB Gustavsberg berättade om pro
duktutvecklingen på Gustavsberg och hur handikapp
frågor påverkat den hittills. Han framhöll att man kän
de sig rådvill, eftersom olika handikappgrupper har så

12



olika krav. De bör utvärderas och samordnas inom han
dikapporganisationerna för att kunna tillämpas vid pro
duktutveckling.
Marie Lindgren hade utformat de hygienrum, som vi

sades vid symposiet. Hon berättade om de svårigheter
hon mött vid planeringen och sade att handikapp-kra
ven måste bli enklare för att tillämpas. Planverkets an
visningar, som man måste följa är inte tillräckligt utför
liga - man måste gå vidare i litteraturen, när man också
ska välja typ och placering av utrustningen. Det är all
tid svårt att planera för personer, vars vanor och behov
man inte känner. Speciellt gäller detta förstås, när man
arbetar för handikappade. Därför bör man eftersträva
en grundstandard, som fungerar för besökare och vid
tillfälligt rörelsehinder. Man måste skapa förutsättning
ar för en individuell anpassning när och om det behövs.
Människor med olika typer av handikapp har förstås oli-

ka krav på utrymme och utrustning. Exempel på kra". på
· hygienutrymmet kan vara att den rullstolsbundne behö
ver större utrymmen än andra och utrustning, som man
når, när man sitter. För epileptiker är det viktigt att hård,
vass utrustning placeras så, att man inte skadas om man
faller omkull. För stomiopererade (påse på magen) är
det viktigt med vädringsmöjligheter och förvåringsut-
rymmen. ...
Psoriatikern behöver riklig tillgång till förvaringsut

rymmen och tillgång till bad. Allergiker kanske inte tål
nickel och krom, som förekommer så ofta.

I dag saknas en del information om sådana här krav
och hur man skapar förutsättningar, som förenklar den
individuella anpassningen. Det måste vara så att männi
skor med annorlunda krav ska kunna välja bostäder på
samma villkor som andra.

M.

Här ser ni dom nya husen i Södra Björnkärret, som blivit inflyttningsklara i höst. Tota/entreprenör, byggherre och
försäljare är BPA Byggproduktion AB och husen harförmedlats av Värmdö ¾jmmun och AB Gustavsberg. Det är
30 hus med 3 rum och kök och inredningsbar vind och 8 st med 5 rum och kök. Det mesta av inredningen är klart vid
inflyttningen. I tvättrummetfinns t ex tvättmaskin och torkskåp. Utvändigt är grovplaneringen klar så det är bara
att ge sej på matjordshögarna för att skapa egen trädgård.
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Tage Danielsson
regisserar Picasso
på Gustavsberg
Nästa höstfår vi se en film om Picassos liv på
biograferna. AB Svenska Ord - Hasseåtage -
har ·dragit ifrån och lagt till händelser i Pi
cassos liv.
I början av oktober varfilmerna på HPFför att
få autentisk miljö till de avsnitt som visar hur Pi
casso massproducerade tallrikar i PICASSO
PAINTING INCORPORATED; hans eget fö
retag.
Högra bildspalten visar hur inspelningen gick till
ifabriken, hur ljus- och ljudtekniker, sminköser
och annatfilmfolk modellerade om sortering och
tallriksstämplingför attfå rätt karaktär på till
verkningen.
Tage Danielsson instruerade förutom Picasso,
d v s Gösta Ekman, och hans motspelerska Lena
Ohlin, även några HPF-are. De tog alla villigt
regi. Det gjorde däremot inte den vita, vackra
fredsduva som också medverkade. Duvan flög
och flaxade åt alla möjliga håll utom åt det håll
manuset avsett. Slutligen satte hon sig dock där
hon skulle, bland Picassos penslar.
FOTO: Leif Andersson
LAYOUT: Jan Calderon



KON'SUM • DOMUS
Konsum/Domus
En betydande del av verksamhetsåret 1977 har nu pas
'serat, Försäljningen under första halvåret gav en myc
ket fin ökning. Månaden juli fick en dämpning medan
augusti återkom bra och september fick en verkligt fin
utveckling. Vi hoppas nu att årets sista kvartal ska bli en
god efterföljare till september månad.

Betydelsen av en god säljutveckling kan inte nog un
derstrykas. I dessa tider, med ett markant kärvare eko
nomiskt klimat, kan det verka svårt att få en god säljut
veckling. Det är också ett faktum. Vad som är betydel
sefullt då, är att konsumenterna sluter upp kring sina
KONSUMENTÄGDA köpställen. Den dämpning i
köpkraften som Samhällets insatser medför kan på det
ta sätt kompenseras genom att flera konsumenter för
lägger sina köp i den kooperativa föreningen. Därige
nom klaras kostnaderna på ett gynnsammare sätt och
detta sätter sina positiva spår i resultatbilden och där
med också återbäringens nivå.

Hur blir det med återbäringen?
Under den se,naste tiden har återbäringsfrågan aktuali
serats i mycket hög grad och då mot bakgrunden av ett
mycket kärvt ekonomiskt klimat som sätter kännbara
spår i föreningarnas utveckling. Vi är medvetna om det
ta läge även i vår förening. Vi kan dock notera att vår
hittills uppmätta resultatbild ger underlag för att vi kan
räkna med återbäring. Hur slutbilden ser ut vet vi först
en bit in på 1978. Kommer vi att få en ökad uppslutning
från medlemmar och konsumenter under fortsättningen
av detta år, ger detta värdefulla pluseffekter som ovan
beskrivits. Den aktuella utvecklingen som vi nyss upp
mätt tyder på att vi fått medlemmarnas och konsumen
ternas gensvar i än högre grad och detta är vi mycket
glada och tacksamma över.

Vi har ett gott instrument i vår KONSUMENT
ÄGDA FÖRENING. Låt oss därför sträva för ett ytter
ligare utnyttjande till ekonomiskt gagn för varje hushåll
som tar tjänsterna i anspråk.

VI KAN GÖRA MERA BARA VI BLIR FLERA!

STUDIEDAGS I
Konsum/Domus har följande ämnen för denna höst, vil
ka återfinns i Viskolans program:

Trädgård till nytta och nöje
Kursen innehåller fem brev som behandlar bl.a. jord
kvaliteer, jordförbättringar, plantering, om fruktträd och
grönsaker m.m.

Ledare: Gösta Weiborg. Studiedagar: tisdagar.
Kurskostnad 15 kronor.

Vår matkurs
Kursen behandlar vegetarisk mat och fasta.

Ledare: Ulla Hedberg. Studiedagar onsdagar. Kurs
kostnad 15 kronor. Tillkommer eventuellt kostnad för
kokbok.

Samling kring bordet
Samling kring bordet tar på ett populärt sätt upp ramen
kring såväl vardagsmåltiden som festen. Vi gör i denna
kurs en resa genom tiden och ser hur mycket har för
ändrats.

Ledare: Viola Karlsson. Studiedagar: måndagar.
Kurskostnad 15 kronor.

Anmälan sker till vår telefonväxel 30160. Vill Du ve
ta mera om kurserna eller kursverksamheten, tala med
Elsa Johansson, telefon 30201.

PAN

SEX KONSUM-MEDLEMMAR
SKREV EN MOTION 1975
NUFINNS BASTRIKÅ-UNDER
KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN
- Ta fram ett sortiment basunderkläder för dem som in
te vill ha modevaror som underkläder! Det krävde sex
Konsum-medlemmar från Västmanland i en motion till
KFs förbundsstämma hösten 1975. Efter ett och ett

halvt års utvecklingsarbete kan nu basunderkläderna
köpas i tre provområden. Basunderkläderna blir för öv
rigt de första svenska plagg, som förses med storleks
märkning enligt ett nytt internationellt system.

I månadsskiftet september-oktober startade provför
säljningen av en ny serie baskläder från KF på Domus
varuhusen i Skåne, Dalarna och Norrbotten. Det nya
basprogrammet kallas "Bastrikå" och består av under
kläder för barn och vuxna.
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På S:t Eriksmässanfanns i år en avdelning med mottot: "Trivsel hemma". Vår VVS-avdelning hade där en stor
monterför badrum och köksmi/jö. Där visades den nya badrumslinjen med den nya utformningen av Gustavsbergs
wc-stolar och bideer samt ett nytt tvättställ. Dessutom presenteradesförförsta gången dom nyafärgerna på sanitet
och badkar: havsblått och guldgult, som ersätter dom gamlafärgerna, gult och blått. Därfanns också bl a den nya
ettgreppsblandaren, den nya duschkabinen, nya tilbehör i porslin samt en pentrybänk för det lilla köket.
Mässan invigdes fredagen 2 september av HKH Prins Bertil och invigningstalare var Landshövding Hjalmar

Mehr.
På bilden fr v Bo Backvik, VVS-information, Prins Bertil, Olle Lindberg Ido och vår egen Ingmar Isaksson.

VANDRINGSUTSTÄLLNING VISAR "VAD KOOPERATIONEN VILL"

I det konsumentkooperativa handlingsprogram, som
KFs högsta beslutande organ, förbundsstämman, antog
i fjol sammanfattas mål och medel i en svits k att-sat
ser. De klarlägger både ideologi och praktiskt handlan
de och ger ett koncentrerat besked om vad kooperatio
nen vill.

"Vad kooperationen vill" är också namnet på en
vandringsutställning, som bygger på Handlingspro-

grammet som KF producerat i samarbete med sin an
nonsbyrå Svea.

Utställningen har börjat sin vandring till kooperativa
enheter i Sverige. Den ger via bildskärmar en lättill
gänglig information om kooperationens syfte och inne
håll och en profil åt dess roll som konsumenternas in
tresseorganisation. Dessutom medföljer ca 500 ex av
Handlingsprogrammetför utdelning till intresserade.
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PANSARSKEPPEN Å'ran, Wasa och Tapperheten i kolonn på Baggens.fjärden den 5 maj 1916. I början av
detta sekel varflottbesök i Saltsjöbaden mycket vanliga över lördag söndag om somrarna. Då endastför att bereda
besättningarna möjlighet tillpermission. Saltsjöbanan var en braförbindelse med Stockholm. Pansarskeppen ank
rade på Baggens.fjärden, under det att mindrefartyg såsom torpedkryssare, torpedbåtar m.m.förtöjde vid antingen
Dalaröbryggan eller Restaurangholmen. Allmänheten hade nästan alltid tillträde och särskilt skolpojkar gjorde sig
hemmastadda på de flesta fartygen. Däremot tyckte Saltsjöbadsborna inte om kringströvande "blåkragar'' natte
tid. Sannolikt tyckte de ej heller om vattennedsmutsningenfrån kustflottan. Efterförsta världskriget användes där
för Hårsfjärden, i närheten av Västerhaninge station, mera allmänt som ankarplats i ställetför Saltsjöbaden. Foto:
Tage Hahn, Karlskoga. Text: Gustav Alexandersson.

KF VILL HA REKLAMFRI RADIO-TV OCH BEVARAT FOLKRÖRELSEÄGANDE

I remissvaret till utbildningsdepartementet rörande Ra
dioutredningen understryker Kooperativa Förbundet det
ansvar rundradion har för att informera och orientera
allmänheten om samhällsfrågorna. I detta ingår bl a att
kritiskt granska myndigheter, företag och organisatio
ner. En stark integritet och självständighet gentemot om
världen är en självklar förutsättning om den ska fylla sin
uppgift.
KF understryker vikten av att rundradion organise

ras så att otillbörliga kommersiella intressen inte kan öva
påverkan. Det är nödvändigt att programverksamheten
även i fortsättningen hålls reklamfri och att inga organi-

satoriska förändringar vidtas som kan medverka till ett
reklamberoende. Denna värdering, hävdar KF, gäller all
rundradioverksamhet.
KF understryker vikten av en stramare och mera

medveten hållning till olika former av underhållnings
våld i radio och TV och hänvisar bl a till den betydande
opinionen mot t ex krigsleksaker.
Detta är ett utdrag ur remissvaret, som innehåller

många intressanta synpunkter. Ev. ytterligare upplys
ningar lämnas av Lars Marcus, KFs upplysningssektor
tel 08/743 30 90, eller Göran Holmberg KFs massme
diakontakt, tel 08/743 19 53.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Varför brann inte hösten,
i lysande, varma färger, som den brukar vid Farstavi
ken? Dämpade och mättade av allvar stod träden och
fällde sina löv, utan att spraka till i kaskader av färg, in
nan frost och kyla kommer svepande in från Baggens
fjärden. Det finns säkert en vetenskaplig förklaring till
att färgfesten har uteblivit just här. Kanske var det köld
knäppen med frostgrader i september, som satte fart på
förgängelse och bladfällning. Fast visst var det vackert
på Grindstugatan även detta år, men i jämförelse med
föregående år var denna årets kopia, blek.

Men i bärskogen var det fest
i Värmdö. Inte på många år har blåbären varit så rikliga
och lingontuvorna lyst så röda. Till glädje, inte minst, för
våra spänstiga, nyblivna pensionärer, som skördat här
ligheten och samtidigt hämtat frisk luft i skog och mark.
I östra Värmland, där vi har vårt lilla smultronställe och
där grannarna nästan knäckte oss förra året med sina
otroliga bärplockningsrekord, där skakade de nu på hu
vudet över den dåliga tillgången på lingon. Det var ren
tur att vi hann att plocka tjugofem liter av den begärliga
varan innan vi fick veta att inga lingon fanns. I värm
ländska trakter med stor bärplockartradition, skall det
till rejäla massor för att tillgången skall räknas. Det he
ter inte heller att man plockat så och så många liter, utan
kilo och då sjunker ju ens stolta mängd i bärhinken till en
ynklig skvätt. I en frostnatt på försommaren sveddes
lingonblomman i denna del av Värmland och den köld
knäppen blev förödande för värmlänningarnas extraför
tjänster, men blåbärens riklighet fick uppväga bortfal
let.

Björnkärret
kryper allt närmare Skeviks grotta men ännu finns det
två vackra ängar kvar mellan bostadshusen och "främ
lingarnas kyrka". De blonda husen i nya Björnkärret är
inflyttningsklara. I mitten av september tog de första fa
miljerna sina hus i besittning och till jul skall det lysa
vänligt i alla fönster i Farstavikens nyaste småhusområ
de. Genom en följdverkan blir många andra gustavsber
gare glada och lyckliga, eftersom de nya villaägarna i re
gel lämnar eftertraktade bostäder. Människans strävan
till allt "högre boningar" är stark och betvingande.

En klarögdmorron i oktober
före klockan sex,just när dimman lättat och solen blänk
te till mellan de gula björkarna, läste jag i vårt nyaste in-

formationstillskott, DN-sydost, att Björnkärret skulle
breda ut sig bortåt Kårboda och österut mot Mossen.
Inom en tioårsperiod skall hus byggas och människor
flytta in till ett antal av femtusen. Jo, det kunde man tän
ka sig.

Vart man än flyttar i detta Gustavsberg så växer det
snart upp nya bostadsområden på ens bästa blåbärs
och svampställen. Ser ni mig snegla lite surt mot er as
falterade garageinfart eller mot era stensatta uteplatser,
så kan det bero på att jag saknar ett förlorat stycke na
tur. Bry er inte om det, jag är bara sån, jag lär mig ald
rig. Jag kan fortfarande resa till Stockholm i tron, att jag
kan loda den gamla Sergelgatan fram och slinka in på
"fiket" vid ingången till skulpturskolans ateljeer och ta
en "kopp å en bulle" för trettifem öre. Sen blir jag allde
les vilsen när jag hamnar mitt mellan höghusen i city.

Å·ven vårt Gustavsbergförändras
Bara under den tioårsperiod, som min kompis Margare
ta och jag totat ihop Gustavsbergaren, har detta sam
hälle växt ut och står inte att känna igen på Lugnet-si
dan. Den tiden är förbi, då man gick som en nickedocka
och hälsade och hejade på alla som strömmade ut från
fabrikerna, när det var så dags, eller träffade idel bekan
ta i Konsum. Milde tid, samhället är fullt av främmande
människor och här sitter vi och minns ett samhälle där
alla kände alla, det är inte alls längesen. Alla våra smek
och öknamn, hur många minns dom, vi borde göra en in
ventering innan alla har glömt.
Det där med "den lyckliga fabriken", har vi verkligen

upplevt det eller var det bara ett önsketänkande. Var den
"lycklig" för ett fåtal och bara understundom och en frå
ga om ofrihet för de flesta. Vem vet så här efteråt, ingen
får leva om sitt liv för att söka sanningen. Ett är säkert
och underbart - Gustavsberg bygger inte bostäder på
odlingsbara åkrar utan runt om på de skogklädda ber
gen. Att bygga bostäder på åkermark är att stjäla ytter
ligare en bit av jordens samlade naturtillgångar och en
dolkstöt mot den undernärda delen av mänskligheten. Vi
får lov att besinna vårt ansvar för vår nästa och framti
den. Vi växer ut och det gamla "Bruket" har blivit kul
turhistoria med sin inneslutenhet och egenart, det är ro
ligt att ha fått uppleva den formen av samhälle. Vi ses i
julnumret, vårt sista, kanske den sista Gustavsbergaren
över huvud taget i den här formen. Om framtiden vet vi
så lite.

Edla Sofia
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Runstenen vid Väsby
Värmdös enda runsten som står vid vägkanten nära det
förfallna Väsby Säteri restes för snart 1.000 år sedan av
tre bröder, som tillsammans med sin mor önskade hylla
minnet av en bortgången kär far och make.

Stenen är inte, som brukligt var, signerad, men prof.
Sven B. F. Jansson, den kända runologen, är övertygad
om att runmästaren Öprir ristat stenen. Skrivsätt och or
namentik tyder på mästarens säkra hand.
Den ordagranna översättningen lyder: "Skalle och

Sibbe och Livsten läto resa stenen efter Andvätt, sin fa
der, och Gillög efter sin make".

Interiörfrån grindstugan vid
Värmdö kyrka
Värmdö Skeppslags Fornminnes Förening visar här hur
man bodde i en Värmdöstuga på 1 7- och 1800-talet.

Den vackra Värmdödräkten, som lnga-Lill Carlsson
bär, komponerades på 1930-talet av föreningens grun
dare fru Iris Ekman. Förebild var gamla bouppteck
ningsprotokoll som gav upplysningar om färger och ma
terial.

Vaggan har under flera generationer tillhört en känd
värmdösläkt.
Stefan Hamilton
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Tack
För all uppvaktning vid min pensionering ett varmt tack.

Sigrid Svenson

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

Ingeborg Jönsson Keramiskt Centrum

Ett varmt tack till AB Gustavsberg och arbetskamrater
för blommor och presenter vid min pensionering.

Nanny Johansson

För all uppvaktning under min sjukdom och vid min pen
sionering ett varmt tack.

Kalle Nyman

har öppet LÖRDAGAR
fr. o. m. 29/10 kl. I 1.00-14.00

i första hand fram till jul.

RÖDA KORSET
Gustavsbergs Röda Kors tar gärna emot Babykläder
under 2 år. Det finns ett stort behov av sådana kläder.
Dessa kan .lämnas i Gamla Gustavsgården.

Löpare på rullskidor möter man då och då i Gus
tavsberg, men den här löparen, som syns påfotot,
forsarfram på Ingarö. IF Ingarö stod som arran
görer till "Rullskidan 77" i mitten av oktober och
då tog Leif den här bilden. Ett 50-tal deltagare
kämpade tappert i olika klasser och nog kände man
igen namnen i prislistan från vinterns skidprisvin
nare i stockholmstrakten. En bra träning inför skid
säsongen.

RÄKNÄSBÅTVARV
Båt, Motor, Bil och Bil-El

samt vinterförvaring av motorer.
Innehavare: OLLE KARLSSON
Tel. 0766/305 09 eller 301 48

Håll
skärgården ren!
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•• •MOLNTORPSGLIMTEN

fr.v.
En skara imponerade Mölntorpare, David Eriksson,
Risto Pajuvesi, Irja och Veikko Mylläri, Åke Hedström
samt Anders Noren.fotjer Siv Johanssons arbete vid en
knappautomat i Flens konfektionsfabrik.

Klassegrarna i KM-fisket, fr.v. Evert Stil/man, Eesa
Haarala, Inger Gyllerby och Pirjo Ehnlund.

"Premieresa"
....

Arets belönade förslagsställare och förslagskommitten
- inalles 20 personer - företog den 9 sept en studieut
flykt. Huvudmål var KF-företaget Flens Konfektions
AB. Herrskjortor och damblusar dominerade tillverk
ningsprogrammet och besökarna fick följa de färgrika
plaggens väg från uppskärning till paketering. Det blev
en mycket intressant genomgång och deltagarna frap
perades särskilt av det höga arbetstempo som prestera
des. Dessförinnan bjöds på kaffe och kamrer Sune An
dersson informerade om företagets produktion och in
riktning. Guider var avdch Göte Olsson och fackordf
Ingrid Larsson. Efter visningen tackade ordf i förslags
kommitten, Einar Hjärtsson, för oss och bussen fortsat
te till Trosa för sightseeing och supe. Vid kvällningen var
de belåtna resenärerna återkomna till hemorten.

KPA-Skytte
Elis Westman försvarade ensam Mölntorps färger vid
årets RM-skytte på Nacka Skjutbana. Så framgångs
rikt att 12:e plats erövrades bland 40-talet deltagare!
Slutpoäng 290.

Företagsnämnden
Vid septembersammanträdet framkom att våra intensi
va ansträngningar i att finna nya produkter börjat ge re
sultat! Våra runda insatser i rostfritt - samt i svartplåt
för emaljering i vackra kulörer i Gustavsberg - har
väckt stort intresse. De dekorativa emaljtvättställ, som
blir allt vanligare i våra badrum är också pressade i
Mölntorp. Även fritidsbänken med gasoltillsats, avsedd
för bl a campingvagnar, har ökat i antal, liksom den sk
pentrybänken för minikök, som även den börjat mot
svara våra förväntningar.

En viss försiktig optimism kunde alltså skönjas i den
redovisade marknadsöversikten !
- Belöningar för förbättringsförslag tilldelades Matti

Pokela, lrja Mylläri, Anders Noren, Einar Eriksson,
Sven-Erik Eriksson, Ralf Öster, Tommy Broström, Pier
re Thorzen och Risto Pajuvesi.

Fritidsklubben
GBM-klubbens KM-Mete blev som vanligt en mass
mönstring av deltagare ( 105 vägde in fisk). Klubbmäs
tare blev icke överraskande ordföranden Evert Stillman
som, liksom hela toppskiktet i herrklassen, får anses
etablerad i branschen! Bästa resultat, herrar: Klubb-
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I Värmdö vackra gamla medeltidskyrkafinns den här orgeln. Men den är betydligt yngre än kyrkan, som nämns
som "den helige O{aus kyrka i Värmdö" redan 1466 i ett brevfrån Rom. Orgeln byggdes på 1860-talet och byggdes
om på 50-talet. Nu är den återställd i sitt ursprungliga skick. Och både vår egen svenske domkyrkoorganist Gott
hard Arner och organisten Andreas Buschnakowsky från Östtyskland har givit konserter i kyrkan under hösten.

mästare E Stillman 8985 g 2. Weikko Mylläri 4375 3.
John Ehnlund 3810 4. Esko Mylläri 2975 5. Arne West
man 2735 6. Stig Anderson 2595 7. Hans Westman
2260 8. Esko Niskanen 2205 9. Helmuth Windszus
2020 och 10. Ivar Eriksson 1895 g. Damer: 1. Pirjo Ehn
lund 2975 g 2. Irja Mylläri 915 och 3. Lisa Måhlberg
525 g. Familjeklass: 1. Inger Gyllerby 2050 g 2. Jussi
Ehnlund 1525 3. Anna Eriksson 1395 4. Michael Gun
narsson 1370 5. Pia Ehnlund 1365 6. RolfMylläri 1335
7. Laila Leppälä 950 och 8. Anette Westman 680 g.
Knatteklass: 1. Eesa Haarala 895 g 2. Mats Mylläri 785
3. Madelene Sköld 540 4. Magnus Eriksson 185 5. Ca
milla Eriksson 160 6. Jonas Karlsson 120 7. Camilla
Persson 115 8. Thomas Blomkvist 110 9. Anna-Lena
Jansson 105 och 10. Charlotta Edlund 100 gr.

Tävlingens största fisk - en braxen på 1795 g - drog
Esko Mylläri upp'.
- Fotbollslaget, som såg nästan oslagbart ut efter hal-

va korpserien, kom tydligen i otakt i spurten. En förlust
och ett par "kryss" var tillräckligt för att hamna utanför
årets slutspel.
Den 20 aug var laget med resp inbjudet till en match

mot Fagersta AB i Långshyttan. Vanligtvis brukar våra
grabbar ha lätt i dessa årliga dueller. Den här gången
stötte man dock på den sk pumpen, vilket resultatet ut
visar: 0-4! En oförklarlig formsvacka (i kombination
med underskattning?) kan ha bidragit, men sannolikt
blev hemmalagets förstärkningar avgörande i en annars
spelmässigt jämn uppgörelse. De våra missade dess
utom bl a en straffspark! Segerlagets mål gjordes av
Christer Willborg, Hans Karlsson, Bo Andersson och
Arnold Klaxman. Revansch nästa år?

Efter matchen inbjöds till middag och dans på Bruks
hotellet, under värdskap av ing Carl Frick.

L Johansson
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GUSTAVSBERG

Döda
19/8 Tyra Karolina Box f. Karlsson, Gamla v. 20, 68 år
23/8 Märta Karlsson f. Johansson, Skyttev. 11, 74 år
25/8 Adolf Petrus Backlund, Grindstug. 10, 77 år
3/9 Malvina Klaczko f. Lebovits, Markörplan 1, 56 år
6/9 Anna Viktoria Eleonora Jansson f. Eriksson, Skyttev. 6, 78 år

16/9 Ebba Charlotta Eugenia Säfström f. Lind, Hästskov. 4, 68 år
21/9 Jenny Lovisa Evelina Vadströrn' f. Ryden, Gustavsgården, 94

år

Födda Gustavsbergs församling
16/8 Anna Carina dotter t. Sten Henry Pettersson o.h.h. Kerstin

Gunilla f. Danielsson, Skyttev. 8
24/8 son t. Åke Bertil Malm o.h.h. Maj Sickan Helena f. Vester

lund, Thun-Ollev. 33
23/8 son t. Jan Ove Erland Holmberg o.h.h. Gerd Ann-Sofi f. Sjö

din, Hermelinv. 41
25/8 son t. Gunilla Margareta Strömberg, Markörst. 10
26/8 Nenad son t. Bora Ristic o.h.h. Ljiljana f. Prokopovic, Mariag.

13 A
4/9 Jessica Cecilia dotter t. Gun Hjördis Rosalie Andersson, Trall

banev. 10
7/9 son t. Svea Christina Karlsson, Skyttev. 24
7/9 dotter t. Leif Robert Carlströmer o. Yvonne Elisabeth Hal

vardsson, Nelsonst. 8
8/9 son t. Lilian Margareta Nilsson, Rutens v. 2
8/9 Malin Ida Kristina dotter t. Per Olof Bjurling o.h.h. Sinikka

Tellervo f. Jussila, Thun-Ollev. 51
14/9 dotter t. Britt Inger Karlsson, Skyttev. 36
22/9 dotter t. Terho Tapio Ronkainen o.h.h. Riitta Irmeli f. Ovas

kainen, Skyttev. 19
24/9 son t. Slavka Manasijevic, Höjdg. 5
24/9 son t. Axel Wilhelm Schager o.h.h. Pian Christina f. Steen,

Lagnöv. 14
28/9 son t. Elisabeth Viola Hansson, Markörplan 3
28/9 son t. Anette Yvonne Bergsten, Villag. 6

Vigda
3/9 Bo Lennart Hugdahl o. Annelie Ingrid Kristina Olausson

10/9 Sven Bengt Gunnar Thunvik o. Susanne Maria Elisabeth Jo
hansson

23/9 Ove Anto Johansson o. Mari Louise Hansson
24/9 Mikko Mauno Sakari Väliharju o. Ritva Ilona Pussinen f.

Lämsä

Gudstjänsterna
Varje sön- och helgdag firas kl 11 Högmässa i kyrkan. Varannan
gång firas Högmässa med Nattvard (tex. 5/11, 20/11, 11/12).
Torsdagar kl 19.30 är det bön och bibelläsning i kyrkan och lörda
gar kl 18 är det orgelandakt.
Första söndagen i månaden är församlingens ordinarie dopdag, då
dopet ingår som en del av Högmässan (tex. 6/11, 4/12). Dop förrät
tas även på andra tider efter överenskommelse med kyrkoherden.
Anmäl dop i god tid till kyrkoherde Hans Ekström, tel 30052.

Musiken i kyrkan
Kyrkans tre körer, Sankta Ceciliakören (barnkör), Ungdomskören
och Motettkören, tar alla emot nya deltagare i samtliga stämmor.
Upplysningar genom ledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel
08/404915.
Minnes- och musikgudstjänst blir det Alla Helgons Dag, 5/11, kl 18 i
kyrkan.
Adventsmusik Första Advent, 27/11, kl 18 i kyrkan.
Körmedverkan i Högmässan blir det 5/11 (Motettkören), 20/11 (Mo
tettkören), 27/11 (Motettkören) och 25/12 vid julottan kl 7 (samtliga
körer).

Kyrkliga Arbetskretsen
Varannan tisdag kl 19 träffas Kyrkliga Arbetskretsen i "Bleket" (tex
1/1 I, 15/11).

Barn- och Ungdom
Barnens kyrktimme träffas varje lördag kl 10-11 på Björnskogsvä
gen 52.
Juniorerna samlas tisdagar kl 18-19.30 på Björnskogsvägen 52 och
torsdagar kl 18-19.30 i Hästhagsskolan.
Barnverksamhet är det också måndagar kl 14-16 på Björnskogsvä
gen 52.
Barnfilm blir det torsdagarna 3/11 och 1/12 enligt följande: Munk
moraskolan kl 9 och 15, Hästhagsskolan kl 16.
Ungdom i tonårsåldern träffas var annan onsdag kl 18.30 enligt sär
skilt program.
Intresserade av barn- och ungdomsprogrammen kan vända sig till
församlingsass. Karl-Erik Cederlund, tel 34235, 30052, 08/7422407.

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:
43 5843. 43 5008. 409490
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Ingarö församling

INGARÖ

Födda
28/8 son till Leif Ingvar Svensson o.h.h. Karin Gunilla Igelmark

Svensson, G Brunnsväg. 136
7/9 Ingela Marianne, dotter till Per-Olof Lundin o.h.h. Gudrun Lil

lemor Marianne, Slingerstigen 45
11/9 dotter till Lars Sturesson Hallberg o.h.h. Ilse Kristine, Skäls

maraväg. 18
28/9 son till Rolf Ockie Cederqvist o.h.h. Anna Eva Elisabeth, Kal

le Flygares v. 17

Vigda
27/8 Sven Gustav Larsson och Inger Margareta Lundberg, Sandvi

ken

Döda
19/8 Kurt Lennart Karlsson, Baldersnäsväg. 18, 43 år
'14/9 Signe Forsling, Gustavsgården, 82 år
21/9 Gustaf Robert Svensson, Lillängsdal, 82 år

Gudstjänsterna
Söndagar kl 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön 1:a lördagen i varje månad kl 18.
Minnesgudstjänst för de under året avlidna Alla Helgons dag 5/11 kl
18.

Trivselkvällarna
kl 19.30 i Ingaröhemmet den 20/10, 17/11, 8/12.

Ingarö kyrkliga sykrets
samlas varannan onsdag (9/11 osv) kl 13 och välkomnar nya med
lemmar.

Barn- och ungdomsverksamheten
Barnkören övar lördagar kl 11-12.
Barnens kyrktimme varje lördag kl 9.30.
Barnfilmklubben kl 18 den 3/11, 1/12.
Barnteatergruppen samlas varje onsdag kl 16.30.
Kyrkans ungdom samlas varannan tisdag kl 18.

Tack
För vänligt deltagande vid min broders, Edvin Petter
son, bortgång ochför den vackra blomstergärden berjag
att till släkt och vänner, arbetskamrater, Pensionärs
föreningen, Veteranklubben, vännerna på Cafeterian
och AB Gustavsberg få framföra mitt varma tack.

Gunnar Pettersson

Till släkt, vänner, AB Gustavsberg och pensionärsföre
ningen.

För all vänlighet som visats min maka och vår mam
ma, Astrid Enberg under hennes sjukhusvistelse och
för vackra blommor vid hennes bortgångframföres ett
varmt tack.

Gunnar, Karin, Kristina

För vänligt deltagande vid Ebba Säfströms bortgång
ochför den vackra blomstergärden ber vi att till vänner,
grannar f.d. arbetskamrater, AB Gustavsberg och pen
sionärsföreningen framföra vårt varma tack.

Elna och Helge Axelsson

För vänligt deltagande vid Petrus Backlunds bortgång
ochför den vackra blomstergärden ber vi att till vänner,
grannar f.d. arbetskamrater, AB Gustavsberg och pen
sionärsföreningen få framföra vårt varma tack.

Alma Backlund
Lennart medfamilj

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg för vänlig upp
vaktning vid min pensionering.

Lyyli Boman

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg, arbetsledning, ar
betskamraterpå PLFför all vänlig uppvaktning vid min
pensionering.

Lennart Elovsson

Ett varmt tack till KF och AB Gustavsbergför uppvakt
ningen på min 60-årsdag. Ett särskilt tack till arbets
kamrater för blommor under min sjukdomstid!

Sven Larsson
Mölntorp
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PÅ LÄIT SVENSKA
UNDERSÖKNING AVINVAND
RARNAS ARBETSSITUATION
B Invandrarna har i genomsnitt" lika bra utbildning som
.svenskarna, De tjänar i genomsnitt mer än svenskarna.
Men det betyder inte att invandraren har högre inkomst
än svensken. Orsaken är att fler invandrare än svenskar
är i arbetsför ålder", och inte så många arbetar del-tid.

Det här visar en rapport om hur invandrarna hade det
1975. Statistiska Central-byrån (SCB) har gjort den.
Man har intervjuat (frågat) cirka 1 000 invandrare och
10 000 svenskar. Rapporten visar att det är rätt som
man ofta har skrivit om invandrarna.
Flera invandrare än svenskar arbetar i gruv-industrin

och tillverkningsindustrin". Det är så framför allt bland
kvinnorna (32 procent invandrare mot 12 procent svens
kar). Invandrarna arbetar också på kvällar och nätter
mycket oftare än svenskarna. Det har t ex skiftarbete tre
gånger så ofta.

Sämre arbetsmiljö*
Invandrarna har mycket sämre arbetsmiljö än svens
karna. Den är oftare bullrig, smutsig och farlig. De har
också oftare arbete där de måste göra samma rörelser"
hela tiden.

Svenskarna har oftare än invandrarna bil, fritidshus,
telefon, färg-TV och andra kapital-varor. De har oftare
större bostäder än invandrarna.
Invandrarna är lika friska som svenskarna. Men de är

ofta yngre. Därför borde" de vara friskare. Men statisti
ken visar att de inte är det. Orsaken är att deras arbe
ten är jobbigare, säger undersökarria.

Måten för föräldrar i höst
B Vad vet du om mobbningar" i skolan? Vet du vad bar
nen får för mat där? Hur vill du att barnen ska få sexual
upplysning"? Ska barnen ha betyg" eller inte?
Rtks-forbundet Hem och skola (se nedan) ska ha mö

ten om sådana frågor i höst. Det blir möten i skolorna i
hela landet. Elever, föräldrar och lärare kan träffas och
prata.
Hem och skola vill bl.a. prata om skol-maten. Barnen

äter ofta bara lite i skolan. Föräldrarna måste veta det.
Ett skol-barn behöver äta bra: frukost, lunch (skolmat),
mellanmål och middag.
Hem och skola ska skriva till regeringen om betygen

senare i höst. Föreningen vill därför veta vad föräldrar
na tycker. Det ska bli klass-möten, studiecirklar och
samtal i skolorna.

Vill du veta när det blir möten? Då kan du ringa till
skolan och fråga.

Hem och Skola är en förening för föräldrar och skol-per
sonal (de som arbetar i skolan). Den finns i nästan alla
grund-skolor. Alla föräldrar som har barn i skolan är
med. Avgiften är cirka 10 kronor, men man behöver in
te betala den. Föreningen ger föräldrarna information
om skolan. Den arbetar också för att föräldrarna ska få
bestämma" mer i skolan.
FÖRSKOLAN* i Göteborg: NEJ till mer hemspråk.
B Göteborgs kommun ordnar inte mer hemspråks

träning" i höst än kommunen har gjort tidigare. Ändå
står det i en ny lag från den 1 juli 1977: Alla sexåringar
har rätt till hemspråksträning i förskolan.
Det fick medlemmarna i Invandrar-rådet" veta på ett

möte. Invandrarrektor Terttu Rosengren talade om det.
Invandrarminister Ola Ullsten sa att man skulle under
söka saken. Gunnel Olsson är invandrar-konsulent på
socialförvaltningen i Göteborg. Cirka 425 barn fick
hemspråksträning i våras, säger hon. Lika många ska få
det nu. Det betyder att vi inte kan ordna hemspråksträ
ning till fler, fast föräldrar ringer och ber om det. En
massa arga" föräldrar har ringt. Men kommunen får ju
bidrag från staten till hemspråksträningen? Bidraget är
1 900 kr per barn.
- Ja men de pengarna ska gå till transporter, tex taxi,

för invandrarbarn som har lång väg till förskolan, säger
Gunnel Olsson. - Hur ordnade man transporter tidiga
re då?
- Då betalade kommunen både hemspråksträning

och transporter.
Ove Rudquist är chef för den avdelningen som sköter

förskolorna" i kommunen. - Vi kan inte anställa fler
hemspråks-tränare i höst, säger han. Redan tidigare har
vi haft mer hemspråksträning här i Göteborg än på and
ra ställen i landet. Göteborg har inte så bra ekonomi och
vi måste spara pengar. I vår hoppas vi att vi kan anstäl
la fler hemspråkstränare. Inga-Britt Astedt på Social
styrelsen vet att man tänker göra så i Göteborg.
- Det är bedrövligt" säger hon. Det statliga bidraget

ska ju gå till att betala hemspråkstränarna. Nu ska vi
skriva till kommunerna om det här.

Värmdö Kommunbibliotek
Gustavsberg
Öppethållningstider:

Måndag-fredag kl 10.00-20.00.

Sagostund for barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-11.00.

Sagostund for daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 9.30-10.30.
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